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INLEIDING

Van elke school wordt in toenemende mate verwacht dat zij flexibel kan inspelen op al-
lerlei maatschappelijke verwachtingen en uitdagingen. Talloos zijn inderdaad de thema's
waar scholen aandacht aan moeten schenken; van verkeersopvoeding over milieueduca-
tie tot ondernemingszin. Tegelijk moeten zij volop investeren in gelijke onderwijskan-
sen, is zorg voor leerlingen met leerstoornissen een must, en kunnen scholen zichzelf
ook opwerpen als een proeftuin voor onderwijsvernieuwing. Om inzo'nomgeving nog
kwaliteit te kunnen garanderen, moeten scholen selectief kunnen omgaan met de prik-
kels uit de omgeving. Scholen moeten dus keuzes kunnen maken en een eigen-aardige
pedagogische identiteit kunnen ontwikkelen.

De overheid wil de scholen in toenemende mate autonomie verlenen. Ook dat vereist
van scholen dat ze in staat zijn om op een kwaliteitsvolle wijze de toegekende beleids-
ruimte in te vullen.
Lang niet alle scholen slagen hier even vlot in omdat dit heel wat beleidsvoerend vermo-
gen vergt bij het team, de schoolleiding en het bestuur. Van scholen met een goed ont-
wikkeld beleidsvoerend vermogen wordt gezegd dat zij veel beter in staat zijn om rele-
vante keuzes te maken ten aanzien van de vele uitdagingen en verwachtingen die op hen
afkomen. Zij maken die keuzes vanuit een goed doordachte pedagogisch-didactische vi-
sie op vernieuwend en kwaliteitsvol onderwijs en leren. Deze scholen slagen er ook be-
ter in om de competenties die in het team aanwezigzijn, aan te spreken om aan vernieu-
wingen te werken die tegemoetkomen aan gemaakte beleidskeuzes.

In deze probleemverkenning wordt, mer de hulp van deskundigen, nagegaan war we
precies kunnen verstaan onder het 'beleidsvoerend vermogen van scholen'. Tegelijk gaan
we na welke actoren in de school, maar ook in haar omgeving, dit vermogen beïnvloe-
den. \íat is bijv. de rol van de directie, van het schoolbestuur, van het team? Hoe kun-
nen gemeenschapsinspectie, pedagogische begeleiding en nascholing ondersteunend
werken? \7e zetten ook een aantal (f)actoren op een rijtje die dit vermogen kunnen hel-
pen bevorderen, of die eerder als obstakels gezien moeten worden en dus beterverme-
den kunnen worden.

Dit boek wil aldus in de eerste plaats iedereen inspireren die binnen zyn of haar school
beleid wil voeren om zo een hogere kwaliteit te realiseren en een eigen pedagogisch-di-
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dactische visie te ontwikkelen. \fle bieden geen kant-en-klare recepten aan; veeleer zal

de geïnteresseerde lezer hier basisingrediënten vinden die nuttig en hulpvol zijn om in

de eigen specifieke schoolcontext te sleutelen aan kwaliteitsbevorderend beleidsvoerend

vermogen. Door aldus in team - en liefst ook in directe wisselwerking met de leerlingen

- te werken aan kwaliteitsvolle initiatieven zal ook het leren van en het onderwijzen aan

kinderen en jongeren aan kracht winnen.
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E De Vlor en het schooleigen beleidsvoerend
vermogen

1.1 Waarom vindt de Vlor dit thema belangrijk?

In deze probleemverkenning staat het beleidsvoerend vermogen van scholen centraal.
\7e gaan na welke invloeden de verdergaande ontwikkeling van het schooleigen beleids-
voerend vermogen stimuleren of belemmeren.

De Vlor vindt het belangrijk dat scholen over het nodige beleidsvoerend vermogen be-
schikken zodat ze de beleidsruimte die ze aangeboden krijgen met goed resultaat kun-
nen gebruiken. \íe zullen geen "recept" op maat aanreiken voor elke school, wel de in-
grediënten die een school nodig heeft om het beleidsvoerend vermogen te ontwikkelen
dat bij haar past. \7ant alleen als de school zelf de verantwoordelijkheid kan dragen voor
"haaÍ" onderwijskrvaliteit, is de kans ook zeer reëel dat ze acties en initiatieven ontplooit
die de kwaliteit van het leren van al haar leerlingen ten goede komen.

We weten ondentussen dat kwaliteit enkel wenkt als de betrokkenen zelf con-
cneet kunnen invullen wat ze onder kwaliteit venstaan. Net zo min als we enin
slagen leerlingen te motiveren door" [alleen] te blijven hameren op het "nut" van
wat ze allemaal moeten lenen "voor later", kan de schoolleiding haar teamledenI winnen vooÍ' een vennieuwing als hun eenste venzuchting luidt: "Weeral iets
nieuws dat ze in Brussel hebben uitgevonden. Ze hebben daar niets andens te

Aan de basis van onze belangstelling voor het thema "beleidsvoerend vermogen van
scholen" ligt het effect ervan op de onderwijskwaliteit. Dit effect is het meest tastbaar in
de interacties leerling-school en in de vakgebonden en vakoverschrijdende leerresultaten
van leerlingen. Dit geldt ook voor aspecten als welbevinden, graag naar school gaan en
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een meer leerlinggerichte benadering van leren. Men mag ook verwachten dat beleids-

voerend vermogen een effect heeft op de verdere studieloopbaan van leerlingen ofop de

appreciatie van werkgevers over hun jonge (pas afgestudeerde) werknemers.

Het ontwikkelen van beleidsvoerend vermogen is voor scholen niet nieuw. Het is een

proces dat in elke school ten minste al in de kiem aanwezig is. Elke school beschikt over

beleidsvoerend vermogen. Maar deskundigen stellen vast dat scholen onderling sterk

verschillen in de mate waarin ze beleid kunnen voeren en dus daadwerkelijk invulling
geven aan de hen toevertrouwde beleidsruimte. Dat brengt ons bij de vraag hoe we

scholen kunnen stimuleren bij de ontwikkeling van hun beleidsvoerend vermogen en

hoe we hen kunnen ondersteunen om belemmeringen te ondervangen. Een bijkomen-
de vraag is welke mogelijkheden zich daartoe in de school zelf aandienen, of kunnen

worden onmikkeld en over welke mogelijkheden schoolexterne actoren beschikken.

Als adviesorgaan van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, vinden we dit be-

langrijke vragen. De overheid speelt volgens de Vlor zelf ook een bijzonder invloedrijke

rol. \íelke initiatieven moet of kan de overheid nemen om het beleidsvoerend vermo-

gen van scholen te bevorderen? En wat moet de overheid vermijden als ze scholen daad-

werkelijk wil aanzetten om voluit gebruik te maken van de geboden beleidsruimte?

De kennis die in deze probleemverkenning is opgebouwd, wil de Vlor gebruiken als hij
als adviesorgaan roekomstige overheidsinitiatieven beoordeelt. Maar ook voor andere

taken van de raad kan het opgebouwde referentiekader zinvolzyn bij het ontwikkelen

van vernieuwingsinitiatieven, bij het aansturen van overleg tussen de verschillende acto-

ren, enz. De Vlor hoopt verder dat ook de middenveldorganisaties (zoals de onderwijs-

koepels, de koepels van ouderverenigingen, enz.), de gemeenschapsinspectie, de peda-

gogische begeleidingsdiensten én uiteraard de scholen zelfinspiratie vinden in deze syn-

thesetekst. Zo worden de krachten gebundeld en krijgen de scholen kansen om hun be-

leidsvoerend vermogen te ontwikkelen.

1.8" Hoe is deze synthesetekst tot stand gekCImen?

Dit eerste deel van de publicatie is de synthese van de probleemverkenning over beleids-

voerend v€rmogen van scholen. Deel II bevat de bijdragen die de deskundigen voor de

probleemverkenning hebben geschreven.

Bij een probleemverkenning werkt de Vlor in drie fasen. Eerst brengt de onderwijsraad

mensen uit de praktijk samen ("de denkgro ep").2\ hebben vooral vragen geformuleerd

vanuit hun eigen ervaringen met het (gebrek aan) beleidsvoerend vermogen van scho-

len.
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In een tweede fase nodigt de vlor experten uit voor een tweedaags seminarie. Tijdens
dat seminarie antwoordt elke expert individueel op een 

""ntd u"ï de vragen. Nadien
kunnen experren en leden van de denkgroep met elkaar debatteren.

De besprekingen in de denkgroep en tijdens het seminarie bundelen we in een derde fa-
se in een synthesetekst.

Deze synthesetekst geeft weer wat we vandaag weten en denken over beleidsvoerend ver-
mogen van scholen. \we hopen dat de teksr e"n aanzet zal geventot oefeningen in het
werkveld, die de Vlor op ziln beurt nieuwe inzichten zal bijf;rengen ou., factoren of ac-toren die de ontwikkeling van beleidsvoerend vermogen ,rán ,.f;ol.n stimuleren of be-
lemmeren.

1.3 Goed om weten

\7e geven hier vooraf nog een aantal verduiderijkingen bij de tekst mee.

De synthesetekst omvat voorbeelden, verduidelijkingen, toepassingen naar concrete be-
leidsinitiatieven, toepassingen naar de concrete orrdè"r*iyrpráktijk,'enz. Deze zijn in een
ander lettertype tussengevoegd. verschillende leden rr"i a. á.rkgro.p hebben deze
voorbeelden ingebracht. Dar verklaart de grote variatie.

\7e maken in de tekst een onderscheid tussen de begrippen "schoolleider" en 
,,schoollei-

ding"' Dat heeft te maken met onze visie op g.a..'id ,.froolleiderschap. \7e gebruikenhet begrip schoolleider om te verwij t n n^o), J. figuur van de directeur en het begrip
schoolleidingom te verwij.zen naar het geheel van p€rsonen die één of andere leidinige'-
vende of beleidsbepalende functie op ,i.h nemen. De wijze waarop de .choolleiiírg
wordt gerealiseerd, verwijst d", ,r"", ..r, kenmerk van de áganisatie.

\7e richten ons met deze tekst naar het basisonderwijs en het secundair onderwijs. Soms
gebruiken we terminologie uit het basisonderwijs, soms uit het secundai. o'a.ríi;r. w.
vragen de lezer om daar waar nodig, zelf deu.rrálirrg te maken naar het onderwijsniveau
dat hem of haar het meest bezighÀdt.

\7e spreken in deze tekst het hoger en het volwassenenonderwijs minder rechtstreeks
aan'.Beide- onderwijsniveaus functioneren in een erg verschillende context.'Ioch denken
we dat ook de instellingen voor hoger onderwijs À d. ..rrrr" voor volwassenenonder-
wijs kunnen groeien in hun beleidsvoerend vermogen. Een actieve lezer met belangstel-
ling voor het hoger of volwassenenonderwijs z"l ook voor deze onderwijsniveaus rele-
vante boodschappen kunnen vinden.

BELEIDSVOEREND VERMOGEN ONTWIKKELEN 13



El waarom groeit de aandacht voor het beleidsvoerend

vermogen van scholen?

verbiest (zie elders in deze publicatie) stelt vast dat de overheid en andere organisaties

scholen doorgaans ,t.rk ,t'.rr.rr. onwikkeling van beleidskeuzes en de evaluatie ervan

iigg.r, -..r,"i i., h"rrd.n van externen. SchoËn houden zich dan vooral bezig met het

uiwoeren van beleidskeuzes en het opzetten van activiteiten om dit beleid in de lokale

context te realiseren'

zelfs daarwaar sprake is van een gÍotere beleidsvrijheid, zoals in.het hoger onderwijs'

zien we eenzelfde splitsing tussen ántwikkelen en evalueren enerzijds, en uiwoeren an-

derzijds. Dat heeft.o, g;b a"t er een sterke scheiding ontstaat tussen een strategische

,op .., de uiwoerende kernen in een organisatie'

\Taarom moet het dan zonodig anders? \íaarom is er groeiende aandacht voor het be-

leidsvoerend vermogen van sch"olen? Maken de aard ,r"n d. school-als-organisatie. en de

aard van de activiteite" .f r.itr.r het lokaal ontwikkelen van beleid echt noodzakelijk?

Kan een school ook 
"orrd., 

beleidsvoerend vermogen kwaliteitsvol onderwijs realiseren

of is beleidsvoerend ";-ó;; 
een essentieel k.nÀerk van een school die kwaliteitsvol

wil werken?

'\l'e 
geven hierna een aantal onmikkelingen weer' die mee aan de basis liggen van een

,r.rrJh.rpa. aandacht voor beleidsvoerend v€rmogen'

2'lPleidooiVoorautonomieVerhoggtdenoodaanbeleidsvoerend
vermogen bii scholen

Autonomie wordt omschreven als de beleidsruimte die scholen hebben om zelf vorm te

g;;;; "; 
de inhoud en de organisarie van het onderwijs en om de uitdagingen waar-

ir.. ". geconfronteerd worderi, adequaat aan te gaan' Autonomie is de ruimte die tot

,t"rrd kJ-t binnen de regulering'k"Jt" van de centrale overheid'

De toenemende aandacht voor beleidsvoerend vermogen van scholen hangt samen met

het denken over deze autonomie. Karsten (zie elders i., d.r. publicatie) wi.ist er op dat

veel landen de afgelopen decennia tal van veranderingen hebben doorgevoerd in de wij-

,. *""rop -.r, ï.lrol.., l.r,rr.rr,. Zij hebben d. ,r.r"nt*oordelijkheid voor heel wat

op.r"rlo"a. beslissingen in grotere mate toegewezen aan.het schoolniveau' In een aan-

tal landen vindt dit rij., oor$rorg in het -"rktd.nk.rr, in andere landen in de traditie

"",, "rqf,r.ia 
,r", o.rdá*ijr. ó.r."""hlel*rgndverschillen (marktdenken en traditionele

vrijheid van onderwi it tiinbelangrijk uï; n.t ontwikkelen van initiatieven die het be-

leidsvoerend vermogen van scholen moeten vergroten. Een klakkeloze navolging van
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buitenlandse modellen, waarin vaak de marktideologie domineert, kan contraproduc-
tief werken in een bestuurlijke context waarin de autonomie van scholen een eerder so-

ciaal-culturele waarde vertegenwoordigt.

Ook in Vlaanderen is de afgelopen 10 jaar vaak gepleit voor meer autonomie. En hoe-

wel de overheid dit pleidooi gemakkelijk in de mond neemt, levert ze nog slechts lip-
pendienst aan deze autonomie. Zo vragen scholen zelf al heel lang naar veel meer auto-
nomie om een heus schooleigen personeelsbeleid te kunnen uitbouwen. Maar op dat
vlak missen schoolleiders' nog steeds de als zeer noodzakelijk ervaren bevoegdheden. Als
er wel opvallende, nieuwe realisaties in de richting van meer autonomie plaats hebben,

gaat het veelal om maatregelen die processen van deskundigheidsbevordering en ver-
nieuwing in scholen op gang brengen. Enkele opvallende realisaties in de goede richting
zijn de hervorming van de nascholing in 1996, experimenten als 'Accent op talent", het
"incentive-based" stimuleren van scholen tot het uitwerken van een schooleigen ICT:
en zorgbeleid, enz.

Hoewel autonomie en beleidsvoerend vermogen duidelijk verschillende begrippen zijn,
vergroot de nood aan beleidsvoerend vermogen indien de scholen meer autonomie toe-

gekend krijgen. Toch merken we dat beide niet noodzakelijk gelijke tred met elkaar
houden. Zo stellen we bijvoorbeeld vast dat veel scholen - ondanks de uitdrukkelijke
aansturing in die richting door de overheid - slechts zeer moeizaam of helemaal niet in
staat zijn om een coherent nascholingsbeleid te ontwikkelen (Vandenberghe,2002). Ze
hebben wel autonomie, maar ze missen het nodige beleidsvoerend vermogen om er ade-

quaat gebruik van te maken.

Scholen zijn het gewend dat alle nichtlijnen uit Brussel komen en dat zij de uit-
voerdens zijn van die nichtlijnen. De introductie van "zorgcoóndinatie" in het ba-
sisonderwijs zorgde voon een stijlbreuk. De schoolleiding moet dat beleid im-
mens gnotendeels zelf vastleggen en hienbij nekening houden met de lokale
schoolsituatie. Meteen gingen heel wat vragen richting Brussel, want scholen
zijn het [nog] niet gewend om met het eigen team concrete invulling te geven
aan beleidsnuimte. Na verloop van tijd komt daanin een kentering. Scholen
stoppen energie in het zoeken naan antwoorden die passen bij hun eigen, spe-
cifieke situatie. Zor gcoórdinatonen, schoolleidens en teams maken afgewogen
keuzes oven de ondersteuning die ze nodig hebben bij hun vennieuwingen.

Onze visie op'gedeeld'schoolleiderschap [zie punten 6.1 en 6.4] noodzaakt ons om
een onderscheid te maken tussen de begrippen "schoolleidef' en "schoolleiding".
We gebnuiken het begnip schoolleider om te verwijzen naan de figuur van de dinec-
teur en het begnip schoolleiding om te verwijzen naar het geheel van personen die
een of andere leidinggevende of beleidsbepalende functie op zich nemen. De wijze
waarop de schoolleiding wordt gerealiseend, verwijst dan eenden naar een kenmenk
van de organisatie dan naar de persoon.

BELEIDSVOEREND VERMOGEN ONTWIKKELEN 15



Als de Vlaamse overheid effectief een grotere autonomie wil toekennen aan scholen, dan

moeten ook onze Vlaamse scholen in staat zijn hun beleidsvoerend vermogen nog ver-

der te ontwikkelen. Van'S7ieringen (zie elders in deze publicatie) vat het voorgaande als

volgt samen:

. : "Het benodigde beleidsvoenend vermogen van een school varieent met hetgeen
de maatschappelijke omgeving vnaagt, de nuimte die de nijksoverheid biedt en
de ambities van de school zelf. Wanneer de nijksoverheid meer ruimte biedt, is
en meer beleidsvoerend vermogen nodig dan wanneer de nijksovenheid de' scholen weinig ruimte laat. Een school in een omgeving met een bneed spec-

I tnum aan eisen in zowel de economische als sociaal-cultunele sfeen zal een
vonm moeten vinden om met dit bnede bereik om te gaan."

Het toekennen van meer autonomie aan scholen, veronderstelt dus de ontwikkeling van

hun beleidsvoerend vermogen.

2.2 Andere factoren die het ontwikkelen van beleidsvoerend
vermogen van scholen noodzakelijk maken

Het toekennen van meer autonomie aan scholen heeft de yraag naar het schooleigen be-

leidsvoerend vermogen zeer actueel gemaakt. Bovendien vergroten nog tal van andere

àctoren de noodzaak om beleidsvoerend vermogen te ontwikkelen.

2.".1 De turbulenle beleidsomgeving

\íe stellen vast dat het aantal actoren dat mee wil bepalen wat er in scholen gebeurt,

sterk toeneemt. Dit maakt het eveneens noodzakelijk om het beleidsvoerend vermogen

van scholen te versterken. Deze actoren gebruiken allerhande middelen om hun ver-

wachtingen ten aanzien van de school kenbaar te maken. \7e illustreren dit even.

De werkgevers vinden de ontwikkeling van ondernemerschap zo belangrijk dat ze de

scholen vragen om deze competentie op het programma te zetten. De Vlaamse minister
van Onderwijs lanceert een discussienota over "Maatwerk in samenspraak". De pedago-

gische begeleiding stimuleert de scholen tot zelfevaluatie. De Vlaamse minister van \íel-
zijn neemt initiatieven inzake integrale jeugdhulpverlening. De scholengemeenschap of
-groep verwacht dat scholen samenwerken in verband met zorgcoórdinatie. De inspec-

tie bezorgt de scholen een enquête over oudertevredenheid. Ouders willen dat de school

meestapt in activiteiten over milieuzorg op school. Leerlingen willen inspraak in de or-
ganisatie van de pauzes. Dit zijn maar enkele voorbeelden van wat op scholen afkomt.
Ze tonen dat scholen niet alleen allerlei initiatieven op hun betekenis moeten evalueren,
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maar ook activiteiten moeten ontwikkelen om op die verschillende verwachtingen in te
gaan.

Vandenberghe (zie elders in deze publicatie) gebruikt daarvoor de sprekende uitdruk-
king "een turbulente beleidsomgeving". Een turbulente beleidsomgeving is alsmaar in
beweging en vuurt onafgebroken - soms ook aan elkaar tegengestelde - verwachtingen af
richting scholen. De verwachtingen hebben betrekking op bijna alle aspecten van her
functioneren van scholen en leerkracht en. Zo een omgeving verhoogt de druk op scho-
len om voldoende beleidsvoerend vermogen te onrwikkelen.

2.2.2 De toenemende vraag naar verantwoording ["accountability"]

Tegelijk met de vele vragen die de schoolexterne omgeving stelt, is ook de overheid vra-
gende partij naar "resultaten'. De toegenomen aandacht voor verantwoording is de
keerzijde van de toename van autonomie voor scholen. De overheid verwacht dat scho-
len zich verantwoorden over de wijze waarop ze financiële middelen gebruiken en over
de beslissingen die ze nemen.

Ook wegens de groeiende vraag naar veranrwoording is het noodzakelijk dat scholen
over voldoende beleidsvoerend vermogen beschikken. Scholen mer een te beperkt be-
leidsvoerend vermogen ontwikkelen in anrwoord op deze vraag naar verantwoording
"papieren tijgers". Zo willen ze zichveilig stellen tegen alle mogelijke vragen van buiten-
af. \flerken aan beleid betekent voor hén dat ze zich op papier gaan indekken als van hen
verantwoording wordt gevraagd. Scholen met voldoende beleidsvoerend vermogen
daarentegen pakken deze vraag naar externe verantwoordingzo aan dat ze ook voor de
interne ontwikkeling nuttig is. Deze scholen kunnen en durven ook kritisch omgaan
met allerhande vragen naar externe verantwoording.

2.2.3 De nood aan een herkenbaar "eigen-aardig" pedagogisch profiel

In een beleidsomgeving die alsmaar turbulenter wordt en waarin de centrale overheid
bovendien nadrukkelijker aanstuurt op verantwoording, is het voor een school zo goed
als levensnoodzakelijk om een eigen "identiteit" te ontwikkelen. Als school keuzes ma-
ken en als team slagkracht opbouwen, zal, pas lukken wanneer er voldoende sturing'ïan
binnenuit" kan worden onmikkeld. Pas wanneer de schoolleiding erin slaagt de eigen
grenzen te bewaken en voor zichzelfbakens uit te zetten, is de kans groot dar de voorge-
nomen onderwijsveranderingen, waaronder school en team bereid zijn hun schouders te
zetten, ook echt uit de verf zullen komen. De betrokkenheid van het schoolteam is een
conditio sine qua non om de vele eisen uit schooloverstijgende contexren te kunnen
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omzetren in activiteiten die het primaire proces ten goede zullen komen: de opvoeding

en vorming van kinderen en jongeren. En pas dan zullen onderwijsveranderingen ook

een positiefeffect hebben op de interactie tussen leerling en leraar en zullen ze kunnen

bijdragen aan berere leerlingenresultaten. Op die manier ontstaat er een dynamische

school die een beleid ontwikkelt dat gericht is op de realisatie van de kerndoelen waar-

toe ze van de maatschappij ook expliciet een opdracht heeft gekregen.

Gombeir (zie elders in deze publicatie) vat dit als volgt samen: " De ontwihkeling uan het

beleidsuoerend uermogen geefi aanleiding tot het ontwikkelen udn een eigen identiteit als

school en de ontwikheling uan een eigen-aardige kwaliteit." Of zoals Thurler (zie elders in

deze publicatie) stelt: " Il ne sffit pas en effet de réformer les structures et les programmes

pour améliorer la qualité, elle se joue du cleur de fonctionnement des établissements et des

interactions didactiquei' . Het is dus een uitdaging om te zoeken naar benaderingen en

instrumenten die de mate van beleidsvoerend vermogen van scholen afmeten aan de

mate waarin dit de primaire processen ten goede komt.

Natuunlijk zal het voor iedeÍ'een duidelilk zijn dat en heel wat "randvoonwaarden"

meespelen om en daadwenkelijk in te slagen de gekr^egen autonomie om te zet-

ten in een sterken schooleigen beleidsvoenend venmogen. Dit besef wordt tel-
kens ween geïllustneend op confenenties, studiedagen of praktijkmarkten waan

scholen de kans kr"ijgen hun "good pnactice" toe te lichten. Meestal zijn het in-

spinenende voonbeelden die met veel overtuigingsknacht gebnacht worden door
de tr-ekkens van het pnoject. De toehoordens knijgen heel wat concÍ'ete tips en

waarschuwingen mee en op vraag geeft men steevast ook inzage in het actie-
plan waanmee school en team er in geslaagd zijn "dit alles" te realiseren.

Schitberende voorbeelden, maan in de wandelgangen stoot je vrij snel op gemoÍ'

en onvrede: "zeen mooi, maar in onze Situatie...". En dan volgt een ovenzicht

van allerlei factonen die het moeilijk maken om succesvenhalen naar de eigen

situatie te vertalen: het financiêle plaatje, de minimale personeelsbezetting, de

moeilijke leenlingenpopulatie, enz.

Te gemakkelijk trappen "aanbiedens" en "afnemens" van goede praktijkvoonbeel-

den aldus samen in de valkuil dat en standaandfonmules bestaan die altijd en

over al geldig zijn, of zouden moeten zijn als de over^heid er maan voor zongt dat
aan een aantal "minimumvoonwaanden" is voldaan. Men gaat op die manier ook

voorbij aan het gegeven dat het welslagen van wat men onderneemt evenzeen

zal af hangen van de mate waarin een school erin slaagt haar eigen stenktes op

het spoor- te komen en aan te spneken, en met het eigen team aldus ook een

aantr-ekkelijk, haalbaar en nealistisch ontwikkelingspad uit te tekenen. Want
niet in het kopiênen van goede praktijkvoorbeelden ligt de sleuteltot het ontwik-
kelen van beleidsvoer end venmogen, maan wel in het genenenen van een

schooleigen, teamgedragen identiteit.
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e.3 Autonomie - beleidsvoerend vermogen: niet zomaar
communicerende vaten

Terziide maken we bij de relatie autonomie - beleidsvoerend vermogen graag deze kant-
tekening. Soms koppelt men het gebrek aan beleidsvoerend vermogen bij scholen auto-
matisch aan een gebrek aan autonomie voor de scholen. Of stelt men het stimuleren van
het beleidsvoerend vermogen gelijk aan het toekennen van meer autonomie. Scholen
hebben inderdaad beleidsruimte nodig om hun beleidsvoerend vermogen te kunnen be-
nutten. Maar of het verlenen van meer autonomie een factor is die de ontwikkeling van
beleidsvoerend vermogen verberert, blijft vooralsnog een vraag. Op zijn minst kurrnen
we stellen dat heel wat "randvoorwaarden" mee zullen wegen op de keuzes die een
school maakt, en dat de school vaak ook een heuse interne (r)evolutie zal ondergaan in
de richting van meer beleidsvoerend vermogen.

Het is daarom dus niet verwonderlijk dat schoolleiders nogal eens verwijzen naar be-
lemmerende regelgeving en bureaucratische rompslomp en dan aanvoeren dat er yan
autonomie eigenlijk geen sprake is. Bij nadere beschouwing vallen de hindernissen in de
wet- en regelgeving echter mee, maar is het helaas zo dat veel schoolleiders onvoldoende
op de hoogte zijn van de mogelijkheden in de huidige wet- en regelgeving om het
schoolbeleid anders aan te pakken. En zelfs als schoolleiders wel zicht hebben op de be-
leidsruimte, dan nog is het voor hen niet evident om ermee om te gaan. Doorgaans mis-
sen zij hiervoor de nodige opleiding en z\n ze weinig vertrouwd met handvatten die
nutdg en nodig zijn om een ream mee in die richting te krijgen.

Sommige scholen ontwikkelen met het huidige reguleringskader een stevige portie be-
leidsvoerend vermogen. Andere scholen slagen daar niet in, ondanks een vergelijkbare
context. Olthof en Leenheer (2004) wijzen erop dat meer vrijheid niet voor alle scholen
een wondermiddel is. Integendeel, sommige schoolleiders zijn minder goed of niet in
staat om de geboden autonomie te benutten omdat ze vooralsnog de competentie mis-
sen om de gekregen beleidsruimte daadwerkelijk in te vullen.

\(/e moeten hier in elk geval uit besluiten dat het niet vanzelfsprekend is dat scholen
meer autonomie nodig hebben om beleidsvoerend vermogen te ontwikkelen en dat
meer autonomie verlenen aan scholen niet automatisch tot ontwikkeling van hun be-
leidsvoerend vermogen leidt.
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fl Op zoek naar een werkdefinitie van beleidsvoerend
vermogen

3.1 Beleiclsvoerend vermogen als organlsatiegebonden
con'lpetentie

Beleidsvoerend vermogen beschouwen we als een competentie op het niveau van de or-

ganisatie. Dat betekent dat scholen met een goed ontwikkeld beleidsvoerend vermogen

de capaciteiten hebben om relevante keuzes te maken in het geheel van opdrachten en

verwachtingen die vanuit een turbulente omgeving op hen afkomen en dat ze politieke,

sociale en onderwijskundige ontwikkelingen kunnen beoordelen. Daarbij houden ze re-

kening met het eigen pedagogisch project en de visie op opvoeding en onderwijs die

daaruit spreekt, met de professionele capaciteiten binnen het team, met de innovatie-

historiek, met de kenmerken van de leerlingenpopulatie, met de leervorderingen van de

leerlingen, met hun welbevinden, met de tevredenheid van ouders, enz. Zo ontwikkelen

ze een schooleigen, "kwaliteitsvol" beleid en bepalen ze hun kernactiviteiten en kern-

doelen.

Scholen met een goed ontwikkeld beleidsvoerend vermogenzijn dus in staat om, zon-

der hun identiteit te verliezen, eigen prioriteiten te bepalen en te realiseren, uitgaande

van en rekening houdend mer diverse ontwikkelingen, opdrachten en verwachtingen.

Indien nodig zoeken ze hiervoor ook de juiste ondersteuning. Deze scholen kunnen

hun keuzes, activiteiten en resultaten verantwoorden. Ze volgen hun resultaten nauwge-

zetop,beschikken over een goed feedbacksysteem enzijn in staat om hun keuzes en ac-

tiviteiten op basis van opvolging en evaluatie bij te sturen.

Bouwen (zie elders in deze publicatie) gebruikt in dit verband een interessante meta-

foor. Een school met beleidsvoerend vermogen is in staat om gepaste grensactiuiteiten te

ontwikkelen. Met de rerm grensactiviteit doelt hij op activiteiten die een uitwisseling

inhouden tussen de school en de actoren in de omgeving van die school. Ontwikkelen

van grensactiviteiten heeft verschillende functies:

contdcten legen: middelen verwerven, informatie reguleren en belangen afivegen

(van buiten naar binnen);
afgrenzen: de eigen gÍenzen bewaken of afdwingen door zelf prioriteiten te bepalen

en belangen te verdedigen (van binnen naar buiten);

de interne samenhang uan de groep beuordereni een eigen identiteit ontwikkelen, de

interne cohesie in de praktijk vertalen en zich toespitsen op de doelstellingen.

Voonbeelden van zo'n actonen ziin: het CLB, de overheid, de koepel van inrichtende
machten, de pedagogisch begeleider,...
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Beleidsvoerend vermogen l<rygt zo een dynamische invulling omdat het zich steeds in
interactie met de actoren in de omgeving onmikkelt. Scholen kunnen op drie manieren
(over)reageren op deze interactie. Zich inspirerend op Van den Broeck en Mestdagh
(2002), o nderscheidt Gombeir (20 03) de volgende reacriemo gelij kheden :

zich af luiten aoor alle externe inuloeden. De school "doer war ze doet". Ze houdt vast
aan datgene waar zy meent goed in te zijn, zonder oog te hebben voor de verande-
ringen die zich in haar omgeving voordoen. Zljblijft dus handelen vanuit een beleid
dat blind verder vaarr op allerlei verworvenheden;
zich extreem openstellen uozr externe inuloeden. Zo een school is bijzonder alerr voor
alle mogelijke verwachtingen, opdrachten en projecten die op de school afkomen.
Iedereen die dat wil, kan "er ztlnlhaar ding doen'. Maar er dreigt veel energie verlo-
ren te gaan omdat men nier echt vanuit een gedeeld beleid handelt;
zich op een zeer afgewogen uijze meten met de externe inuloeden. Hoe sterk de stuwing
ook is die uitgaat van alle uitdagingen die op deze school afkomen, voortdurend leeft
ook het besefdat het team de beste resultaten zal behalen wanneer het start vanuit
een beleid dat in het teken staat van "gelijkgerichtheid" op het vlak van visie, doelen,
middelen en acties. Er zal dus steeds bewust en vanuit het team gekozen worden om
wel of niet mee te stappen in de elders geformuleerde verwachtingen, in opdrachten
en projecten.

Het beleidsvoerend vermogen zoals we het in deze publicatie omschrijven, situeert zich
op het schoolniveau. Maar ook binnen de school kunnen entiteiten beleidsvoerend ver-
mogen en bijbehorende grensactiviteiten ontwikkelen ten aanzien van de schoolleider
en/of het voltallige schoolteam. \íe denken bijvoorbeeld aan individuele leraren tegen-
over hun respectievelijke vakgroepen, aan leraren van verschillende jaren ofgraden ten
aanzien van de collegat van andere jaren ofgraden, aan de vakgroep ren aanzien van de
schoolleider, enz.

3.2 Hoe nieuw is beleidsvoerencl vermogen?

Beleidsvoerend vermogen van scholen is een actueel thema. Maar brengt het ook iets
nieuws onder de zon? Er zijn immers allerlei "tradities" aan voorafgegaan. Te denken
valt aan de effectieve scholenbeweging, aan onderzoek over de innovatieve school, aan
onderzoek over onderwijsvernieuwing in relatie met schoolkenmerken, enz.

Daarom vragen we ons af of het beleidsvoerend vermogen van scholen wel degelijk meer
is dan oude wijn in nieuwe zakken. Verschilt de school met een hoog beleidsvoerend
vermogen wezenlijk van de innovatieve school, de effectieve school, enz.?

Tegelijk willen we nagaan of we met het oog op onze huidige zoektocht ook iets kunnen
leren van andere, vroegere onderzoekstradities. Zodrawe bijvoorbeeld zicht hebben op
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de relatie russen een beleidsvoerende school en een innovatieve ofeen effectieve school,

krijgen we ook zicht op de relevantie van resultaten van dit vroegere onderzoek voor het

denken over beleidsvoerend vermogen van scholen.

3.2.1 Onderzoek naar de school-als-organisatie

Laren we het overzicht starten met het onderzoek naar de school-als-organisatie. Dit on-

derzoek richt zich op de specifieke kenmerken van een educatieve organisatie en op de

wijze waarop deze organisatie functioneert bij het realiseren van haar doelen en de daar-

aan verbonden taken. Bij dit onderzoek komen de volgende vragen aan bod:

Hoe en in welke matezet de school zijn organisatiegrenzen open voor invloeden?

Hoe en in welke mate sluit de school de grenzen om vanuit eigen projecten en opties

een aantal wezenlijke taken of opdrachten uit te voeren?

Kortom: hoe gaat de school om met het overheidsbeleid en een aantal maatschappelijke

verwachtingen? Doet men dit vanuit een "persistentie"-houding waarbij de school on-

danks alle veranderingen een aantal fundamentele taken blijft uiwoeren? Of werkt men

vanuit een "insremmende" houding die vaak leidt tot formele of symbolische verande-

ringen? In de school zelfleidt dit tot vragen over het belang van bestaande taakstructu-

ren, over de hiërarchische relaties of over de mate waarin de verschillende niveaus in de

organisatie met elkaar verbonden zijn.

3.2.2 Onderzoek naar de implementatie van vennieuwingen

De voorbije 40 jaar is er veel onderzoek gevoerd naar de wijze waarop in scholen, in

klassen of in leergroepen veranderingen, c.q. vernieuwingen, worden geïmplementeerd'

Zo heeft men o.a. inzicht gekregen in de verschillende fasen van het vernieuwingsproces

en de begeleidingsactiviteiten die noodzakelijk zijn om tot een succesvolle implementa-

tie en institutionalisering te komen. Binnen deze onderzoekstraditie is ook het innova-

tief vermogen van scholen onderzocht (en de kenmerken van die scholen). Dat heeft tot

waardevolle inzichten geleid. Vanuit een cultureel-individueel perspectief is het dan mo-

gelijk te w\zen op het belang van:

het ontwikkelen en het communiceren van een visie;

het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van leerkrachten door de direc-

tie;

de waardering vanwege de directie voor het werk van leerkrachten;

de professionele samenwerking tussen leerkrachten in de school;

het geven van autonomie aan leerkrachten;

leerkrachten zelf initiatieven laten nemen inzake hun professionele ontwikkeling;

22 VLAAMSE ONDERWIJSRAAD



de doelmatigheidsbeleving bij leerkrachten;
de jobvoldoening;

het verminderen van onzekerheidsgevoelens bij leerkrachten;
enz.

Karsten (zie elders in deze publicatie) wijst evenwel op een belangrijk knelpunt in deze
onderzoekstradities. Hij vindt dat er te weinig aandacht is voor het noodzakelijke even-
wicht tussen organiseren en leren. Organiseren is gericht op het wegnemen van onzeker-
heden en het structureren van activiteiten. Leren daarentegen is gericht op veranderen,
en brengt daardoor alleen al heel wat "onzekerheid" mer zich mee. Het gebrek aan even-
wicht tussen beide leidt tot onrealistische verwachtingen of onbenut porenrieel. Tevens
meent Karsten dat er tot op heden nog te weinig is gekeken naar de noodzakelijke bo-
vengrens van de foutentolerantie. Steeds meer fouten toelaten -omwille van de onzeker-
heid en soms angst die gepaard gaat met vernieuwen - kan leiden tot slordig en onver-
antwoord gedrag van de organisatieleden. Er moet dan een limiet worden gezet op het
maximum aantal fouten dat de organisatie kan tolereren.

3. 2. 3 Hel effectieve-scholenonderzoek

Het onderzoek over effectieve scholen gaat na welke factoren op het niveau van de
school, de ldas, de leraar ofhet vak (ofvakkengroep) verantwoordelijk zijn voor het ver-
schil in de "toegevoegde waarde" die scholen bij de leerlingen bereiken. Dit onderzoek
heeft geleid tot een goed inzicht in de relatieve impact van een aantal factoren op de
leerresultaten van de leerlingen. Het wordt vaak samengevat in een overzicht van ken-
merken van effectieve en niet-effectieve scholen. In effectieve scholen:

is er sprake van gedeeld leiderschap en van een gedeelde visie en overeenkomst in
doelgerichtheid;
worden krachtige leeromgevingen gecreëerd;
is er een sterke gerichtheid op onderwijzen en leren;
hebben de leerkrachten hoge verwachtingen regenover de leerlingen;
worden monitoring-processen opgezet;
schenkt men aandacht aan de rechten van de leerlingen;
is er sprake van doelgericht onderwijs;
worden er mogelijkheden geschapen om samen te leren (leerkrachten);
wordt er werk gemaakt van de samenwerking tussen "thuis" en de school;
enz.

Karsten (zie elders in deze publicatie) vindt het effectieve-scholenonderzoek minder
bruikbaar voor de onmikkeling van beleidsvoerend vermogen in de school als organisa-
tie. Het effectieve-scholenonderzoek levert kenmerken op van effectieve en niet,effectie-
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ve scholen. Maar voor het overige geeft het weinig inzicht in processen van schoolverbe-

tering en schoolontwikkeling. Bovendien is het effectieve-scholenonderzoek vooral ge-

richt op het primaire proces, met name de effecten van de onderzoekskenmerken op het

leren van de leerlingen. Verder ontkoppelt dit onderzoek effectiviteit van wat de school

zelf als doelen vooropstelt.

3.2.4 Onderzoek van authentieke schoolverbetering

Duidelijk overlappend met de genoemde onderzoekstradities is de benadering die zich

enerzijds richt op het integreren van de vorige benaderingen en zich anderzijds functio-

neel toespitst op het verbeteren van onderwijs en scholen en op het functioneren van

leerkrachten en leerlingen . Deze benadering wordt meestal omschreven als authentieke

schoolverbeteríng (authentic school improuement) (Hopkins, 2001). In de authentieke

schoolverbetering worden vaststellingen uit de vorige tradities en theoretische uitgangs-

punren samengevoegd om tot real school improuement te komen. Enkele voorbeelden

hiervan zijn:

vanuit een morele en sociale verantwoordelijkheid wil men gelijke kansen bieden

aan alle leerlingen en is men bijgevolg gericht op leerresultaten in de brede betekenis

van het woord;
men srreefr emancipatie (empowerment) na van leerkrachten en leerlingen en men is

overtuigd dat het mogelijk is iedereen de nodige competenties bij te brengen;

men aanvaardt dat het realiseren van een beleid, van projecten of van vernieuwingen

zeer sterk contextgebonden is;

men besteedt uitdrukkelijk aandacht aan het systematisch verzamelen van gegevens

om de beslissingen en de activiteiten in de school te kunnen ondersteunen;

er wordt uitgegaan van de realistische gedachte dat de tegenstelling centraliseren -

decentraliseren geen vruchtbaar uitgangspunt is;

men vindt externe netwerkvorming noodzakelijk;

enz.

3.2.5 [nderzoek naar de professionele orrtwikkeling van leraren fen
schoallerdersl

Er is ten slotte het onderzoek datzich expliciet richt op de professionele ontwikkeling

van leerkrachten (en schoolleiders). Daarin onderzoekt men bijvoorbeeld de contextfac-

toren (werkcondities) die de professionele ontwikkeling bevorderen of belemmeren.

Têlkens stelt men ook de vraag hoe men de context kan wijzigen om het proces en de re-

sultaten van (activiteiten in verband met) professionele ontwikkeling te optimaliseren.
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Uit deze onderzoekstraditie komen een aantal essentiële randvoorwaarden naar voor,
zoals de noodzaak om:

te vertrekken van realiteitsgebonden problemen;
aandacht te schenken aan bestaande praktijkkennis (subjectieve opvattingen van
leraren);

te zoeken naar een goede combinatie van externe nascholing en interne deskundig,
heidsbevordering;

de resultaten en de ervaringen i.v.m. specifieke onderwijsthemat met elkaar te be-
spreken en te delen;
enz.

3.2.6 Beleidsvoerend venrnogen overstijgt verschillende onderzoeks-
stromingen

\flanneer we de resultaten van de verschillende onderzoeksstromingen overzien, stellen
we vast dat men beleidsvoerend vermogen ruimer moet benaderden dan enkel vanuit de
invalshoeken die de verschillende onderzoeksstromingen hanteren. Zo focust het onder-
zoek naar de school-als-organisatie vooral op het maken van keuzes en de innovatieve
schoolbeweging op het realiseren van gemaakte keuzes. Het nadenken over beleidsvoe-
rend vermogen van scholen beperkt zich evenwel niet tot de éne of de andere onder-
zoeksstroming: veeleer overstijgt ze alle stromingen. Dus zijn aspecten van verschillende
stromingen relevant als we het beleidsvoerend vermogen van scholen volledig in kaart
willen brengen.

En dus is ons streven om het concept "beleidsvoerend vermogen' helder af te lijnen ook
niet zomaar een oefening om oude wijn in nieuwe zakken te krijgen, maar is het een
zoektocht naar de condities of de "randvoorwaarden" die moeten toelaten nieuwe kwa-
liteitsvolle wijn te maken. Of nog: beleidsvoerend vermogen maakt gebruik van onder
meer de ingrediënten van oude wijn om binnen een sreeds veranderende, turbulente
omgeving een nieuwe wijn tot stand te brengen.

3.3 Onze werkdefinitie van beleidsvoerend venmogen

\íat voorafging vatten we nu samen in de volgende werkdefinitie:

, schoolspecifieke kenndoelen en kennacties te ontwikkelen enïe realièeren. Dit: beleidsvoenend vermogen komt vooral de leenling-leenknacht intenactie ten goe-
de en belhvloedt de leerlingenresultaten op constnuctieve wijze. Het beleidsvoe-
rende vermogen biedt ook een basis voor een functioneel beleid dat ger^icht is
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op deskundigheidsbevordening van leerknachten en alle andere actonen in de

school. Deze scholen zijn in staat om de doelen die de ovenheid vooropstelt (bii-

voorbeeld eindtermen en ontwikkelingsdoelen, GoK-decreet en zorgbeleid,

enz.l, de decretale maatnegelen en richtlijnen, evenals de goedgekeunde leen-

plannen, allerlei maatschappelijke verwachtingen, opdrachten en pnoiecten, en

andere invloeden een schooleigen vertaling te geven.

Daar.bij zijn scholen met een goed ontwikkeld beleidsvoerend venmogen zeer

alent in het bewaken Van hun "gnenzen" en werken ze aan een gezonde mate

van gelijkgenichtheid bij alle medewenkers. Dit betekent dat deze scholen een

goed eveÀwicht vinden tussen de externe eisen en,/of verwachtingen én de mo-

gelijkheden en/of competenties die aanwezig ziin of ontwikkeld kunnen worden
binnen de school.

Scholen met een hoog beleidsvoerend vermogen beschikken bovendien oven

een goed systeem om ontwikkeling, uiWoening en evaluatie op te volgen en oven

goede feedback- en bijstuningssystemen.

Wie is verantwcrordelijk \íoor het schcolbeleid?

\flanneer we spreken over beleidsvoerend vermogen van scholen is het belangrijk te we-

ten wie veranrwoordelijk is voor het schoolbeleid. Dat is echter niet eenvoudig te bepa-

Ien. Is het schoolbestuur verantwoordelijk? De schoolleider? De scholengemeenschap of
-groep? Het schoolteam? De leerlingen en hun ouders?

\7e moeren vaststellen dat het beleidsvoerend vermogen van scholen in handen ligt van

meerdere acroren. Ook deskundigen wijzen hierop. Verstegen (zie elders in deze publi-

catie) maakt een onderscheid tussen de schoolleider, de leraren en het schoolbestuur.

Karsten (zie elders in deze publicatie) vraagt wie in het geval van de school de mandaat-

houder ofeigenaar is: de overheid, het schoolbestuur, de directie, de leraren ofde cliën-

ten? Het is duidelijk: verschillende actoren dragen het schoolbeleid'

In dat verband kunnen we een onderscheid maken tussen de formeel-juridische verant-

woordelijkheid en de dagelijkse verantwoordelijkheid over de school. \íe sluiten ons aan

bij Verstegen (zie elders in deze publicatie) dat het op formeel-juridisch vlak belangrijk is

om duidelijkheid te creëren in de verschillende verantwoordelijkheden voor het school-

beleid. De wetgever moet de eigen bevoegdheden van de diverse bestuursorganen respec-

teren. Zo vermijdt de wetgever juridische complicaties of vergissingen. \(/e zijn het even-

eens mer hem eens dat de overheid weinig ruimte heeft voor regelgevend werk over de

verhouding russen schoolbestuur en schoolleider. Toch vinden we dat de overheid aan-

dacht moet hebben voor deze problematiek en een aangepast stimulerend beleid moet

voeren. Zokan er grorere klaarheid komen in de specifieke verantwoordelijkheden van

de schoolbesturen, hun koepelorganisaties en die van de schoolleidingzelf.

26 VLAAMSE ONDERWIJSRAAD



Naast de formeel-juridische verantwoordelijkheid is er ook de dagelijkse uerdnrwoorde-
lijhheidvoor het schoolbeleid. Hier pleiten we, in het kader van de ontwikkeling van be-
leidsvoerend vermogen van scholen, voor gedeeld leiderschap. Gedeeld leiderschap leidt
er immers toe dat teamleden de verantwoordelijkheid onder elkaar verdelen en effectief
ook gezamenlijk dragen. Zo'n gedeeld leiderschap verwijst ook naar de interpersoonlij-
ke capaciteit van een school, als een component van beleidsvoerend vermogen (zie 5 .2).
Verder in de tekst pleiten we er overigens voor dat de schoolleider in het kader van be-
leidsvoerend vermogen van scholen de rol van architect opneemt. Als architect werkt de
schoolleider aan gedeeld leiderschap. Net zoals het de opdracht is van de leraar om een
leeromgeving uit te tekenen die het leren van leedingen bevordert, zo tekent de school-
leider een kader uit waarbinnen het beleidsvoerend vermogen van het team zich kan
ontwikkelen.

Het regelgevende kader kan scholen belemmeren om gedeeld leiderschap ten volle waar
te maken. Daarom moet de overheid minstens de formeel-juridische veranrwoordelijk-
heid voor het schoolbeleid duidelijk afbakenen. Zo ziet her schoolteam duidelijk welke
ruimte aanwezig is om beleid te voeren. Dit is een noodzakelijke voorwaarde opdat ge-
deeld leiderschap in de praktijk zou kunnen functioneren.

Het feit dat men beleidsvoerend vermogen niet zondermeer kan toewijzen aan één actor
binnen de school is van groot belang wanneer we later zullen spreken over (f)actoren die
de onrwikkeling van het beleidsvoerend vermogen kunnen stimuleren of belemmeren.
Omdat verschillende actoren wegen op het beleidsvoerend vermogen van de school en
er actief deel in hebben, zullen we hen ook moeten aanspreken bij de ontwikkeling van
het beleidsvoerend vermogen van scholen.

H Com6:nnenten van beleidsvmenend vernnmgen

\íe gaan op zoek naar actoren en factoren die het beleidsvoerend vermogen van scholen
bepalen en beïnvloeden. In de eerste plaats om te achterhalen hoe we de onrwikkeling
van het beleidsvoerend vermogen van scholen kunnen stimuleren en in het bijzonder
welke complementaire rol de overheid daarin kan spelen.

Daartoe analyseren we eerst het begrip beleidsvoerend vermogen. \We gebruiken daar-
voor het concept "schoolinterne capaciteit" van Verbiest (zie elders in deze publicatie)
die zelf verwijst naar Mitchell en Sackney (2000). De schoolinterne capaciteit kan ver-
der worden opgesplitst in een persoonlijke, interpersoonlijke en organisatorische com-
ponent of capaciteit.
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5.'l Persoonliikecapaciteit

"Persoonlijke capaciteir" wijst op het vermogen om op een actieve en reflectieve wiize

kennis te (re)construeren en toe te passen (Verbiest, zie elders in deze publicatie). Pro-

fessionaliteit is dan geen statisch concept. Het is dynamisch want "leraar zijn' impliceert

een permanenr proces van leren, waardoor de leraar steeds beter greep krijgt op ziin ei-

gen functioneren. Dat professionele ontwikkelingsproces geldt voor elke betrokkene

binnen de school.

In zo'n dynamisch concept van persoonlijke capaciteit zijn visie en een reflectieve hou-

ding de dragende krachten. Elke individuele professional ontwikkelt een visie en reflec-

teert. De reflectie gaat verder dan louter nadenken over het eigen onderwijsgedrag. Ze

houdt ook een kritische benadering van de schoolomgeving in en een kritische bevra-

ging van de onderwijsdoelstellingen vanuit een bredere maatschappelijke en ethische

context (Aelterman, zie elders in deze publicatie).

De persoonlijke capaciteit van de professional, zijn persoonlijke handelingstheorie, be-

paalt in grore mate de kern van het pedagogisch-didactisch proc€s, met name de inter-

acrie tussen leraar en leerling. \íe vermeldden al eerder (zie 2.3.2) dat beleidsvoerend

vermogen vooral die leerling-leerkrachtinteractie ten goede komt en de leerlingenresul-

raren op consrrucrieve wijze beïnvloedt. De persoonlijke capaciteit is bijgevolg een be-

langrijke component van beleidsvoerend vermogen.

5.4 Interpersoonliike capaciteit

Het begrip "interpersoonlijke capaciteit" verwijst naar het vermogen om als groep col-

lectieve kennis te (re)construeren en toe te passen. Leren van en met elkaar staat cen-

traal. Bij collectieve leerprocessen leert men in interactie met anderen en wordt men

zich bewust van de gedeelde resultaten van deze collectieve leerprocessen (Verbiest, zie

elders in deze publicatie).

Interpersoonlijke capaciteit is een wezenlijke component van het beleidsvoerend vermo-

gen van scholen. Collectieve leerprocessen tussen de onderwijsprofessionals in de school

horen bij effectief beleid ontwikkelen en voeren. Bovendien verhogen collectieve leer-

processen sterk de kans dat onderwijsprofessionals dit'gemeenschappelijke beleid daad-

werkelijk zullen realiseren in de klas. De interpersoonlijke capaciteit van de school

draagt overigens ook bij aan de ontwikkeling van de persoonlijke capaciteit. Collega's

kunnen elkaar kritisch bevragen en elkaar steunen, en beïnvloeden elkaar aldus als ze

bijvoorbeeld persoonlijke handelingstheorieën ontwikkelen.
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Aldere deskundigen onderschrijven eveneens het belang van de interpersoonlijke capa-
citeit als component van beleidsvoerend vermogen van scholen. Aelterman en Bouwen
(zie beiden elders in deze publicatie) spreken daarbij over de uerruimde professionaliteits-
opadtting. De leraar speelt een actieve, autonome rol in het onderwijs, als lid van het
schoolteam en in overeenstemming mer het pedagogisch project van de school.

Indien de school de interpersoonlijke capaciteit wil versterken, moer er ruimre en tijd
zijn om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Het moet ook mogelijk zijn om regenge-
stelde opvattingen te uiten, zodat er een schoolcultuur ontstaar waarin leraren commu-
nicatie, dialoog en discussie als evident eryaren. Verder zou iedere leraar deel moeten
uitmaken van een leerkrachtenteam en van intervisie- of leergroepen. Van daaruit kan
de leraar ook deelnemen aan overkoepelende netwerken en zo andere, ondersteunende
taken en beleidstaken in de school mee opnemen. Meer concreer moet de school haar
leraren volop kansen geven om inspirerende ervaringen te delen en te leren van-en-met
elkaar binnen de school.

Vermeylen benadrukt ook het belang van groepsvorming omdar het de basisconditie is
voor effectief leren en op termijn veel winst oplevert: 'Als ik geen verbondenheid voel,
durf ik weinig en put ik geen moed om te vernieuwen, te experimenreren, te durven."
(Vermeylen, zie elders in deze publicatie)

5.3 Onganisatorische capaciteit

5.3.1 Wat is organisatorische capaciteit?

Verbiest omschrijft de "organisatorische capaciteit" als het vermogen om de organisatie
zo uit te bouwen dat haar structuren, systemen en cultuur de capaciteiten en capaciteits-
ontwikkeling van individuen en groepen bevorderen en tegelijk zorgen voor openheid
naar de buitenwereld (Verbiest, zie elders in deze publicatie). Ook organisatorische ca-
paciteit is dus een wezenlijke component van beleidsvoerend vermogen. De school moet
als organisatie de voorwaarden kunnen scheppen waarin de persoonlijke en interper-
soonlijke capaciteit kansen krijgen. De organisatiewrlze van de school vormr de voe-
dingsbodem voor de ontwikkeling van persoonlijke en interpersoonlijke capaciteit.

5.3.2 Welke onganisatiekenmerken hebben een positieve impact?

\Welke organisatiekenmerken hebben een positieve impact op de organisatorische capa-
citeit? Bouwen (zie elders in deze publicatie) wijst op het belang van inrerne afstemming
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als organisatieprincipe. Kennisintensieve organisaties vervangen hiërarchische organisa-

rievormen door horizonrale structuren die via netwerkeu flexibel met elkaar verbonden

zijn. Interne afstemming is dan belangrijker dan controle door procedures. Bouwen

noemr organiseren bijgevolg een voortdurend afstemmingsproces tussen de betrokken

actoren. "Organiseren is dan een voortdurend horizontaal interactief proces van koppe-

Ien en ontkoppelen van groepen in netwerken" (Bouwen, zie elders in deze publicatie).

Kennisintensieve organisaties situeren interne afstemming, overleg en constante bijstu-

dngzo laag mogelijk in de organisatíe. Zo beoogt men de kwaliteit van de interne rela-

ties te bevorderen en de leerruimte te vergroten. Ook Van Houtte (zie elders in deze pu-

blicatie) wijst erop dat een "organische" structuur (en niet een sterk hiërarchische struc-

tuur) het meest aangewezen is om te overleven in en een anwoord te bieden oP een

complexe, dynamische omgeving. Een bottom-up benadering is in die context het

meest wenselijk.

Verschillende bronnen wijzen daarnaast op het belang van een structuur gericht op:

professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling (ruimte en tijd voor intervisie,

overleg en samenwerking, mentoraat voor beginnende leraren, participatie in

schooloverstij gende netwerken) ;

een adequaat leiderschap (begeleider van collectieve leerprocessen);

een schoolcultuur van onderling vertrouwen die streeft naar doelgericht samenwer-

ken én die steunt op een gedeelde visie, betrokkenheid en collegiaal overleg.

5.3.3 De rerlalie tusscn organisatorische capacileil Lllr

schir a lvelgroting

De roep naar schaalvergroting klinkt ook in Vlaanderen. \íe vragen ons af of, en in dat

geval tot op welke hoogte, schaalvergroting verzoenbaar is met het ontwikkelen van de

organisatorische capaciteit.

Op basis van de inbreng van verschillende deskundigen menen we dat schaalvergroting

en beleidsvoerend vermogen niet onverzoenbaar hoeven te zijn. Van Houtte (zie elders

in deze publicatie) gaat ervan uit dat het beleidsvoerend vermogen in kleine scholen

sponraan groter zal zyn dan in grote scholen. Grote scholen hebben immers door hun

grotere personeelsbezetting meer behoefte aan centralisatie, stradficatie en formalisme.

Toch kan een grore school ook voordelen hebben omdat ze meer mogelijkheden biedt

tot specialisatie en deskundigheidsbevordering.

Verbiest (zie elders in deze publicatie) meent dat de onmikkeling van schoolinterne ca-

paciteiten zelfs een zekere schaalgrootte vraagt. Schaalvergroting creëert tijd, ruimte en

financiële mogelijkheden die in een kleine, afzonderlijke school niet altijd aanwezig

zijn. H4 geeft zelf enkele voorbeelden van wat mogelijk wordt door schaalvergroting:
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het samen onrwikkelen van curricula, het opstarten van intervisiegroepen, het plaatsen
van begeleidings- en staffuncties dicht bij de school, het organiseren van schooloverstij-
gende nerwerken van leraren en schoolleiders, enz.

Of een school wel of niet beschikt over beleidsvoerend vermogen heeft volgens ons nier
rechtstreeks te maken met de schaalgrootte van de school. \Wél zal de schaalgrootte in-
vloed hebben op de manier waarop het beleidsvoerend vermogen van de school kan
ontwikkeld worden. Zo mag men verwachten dat kleine scholen meer inspanningen
zullen moeten leveren om hun interpersoonlijke capaciteit op een meer sysrematische
en dus minder informele en "lukrake" wtlze te ontwikkelen, en grote scholen meer om
hun organisatorische capaciteit zo te structureren dat het inderdaad de kenmerken van
een bottom-up aanpak en van netwerking, deskundigheidsbevordering en gedeeld lei-
derschap incarneert. De omvang van de school beïnvloedt aldus de manier waarop de
directie het leidinggeven aan de school moet invullen. In een grote school moet de di-
rectie bijvoorbeeld de voorzitters van vakgroepen opleiden. Dat soorr raken is in een
kleine school niet nodig.

\le stellen verder nog vasr dat de vorming van scholengemeenschappen of -groepen een
taakverdeling doet ontstaan waarbij de verschillende beleidsniveaus soms andere be-
leidsdomeinen toegewezen krijgen. Het komt voor dat men het financiële en het perso-
neelsbeleid organiseert op het niveau van de scholengemeenschap of-groep en het peda-
gogische beleid op het niveau van de individuele school. Daarmee beoogt men het ni-
veau van de lokale school te verlossen van het beheertechnische zodat men zich daar
meer met de "core business" (d.i. het pedagogisch-didactische) kan bezighouden. \7e
zien deze evolutie momenteel vooral in het secundair onderwijs. In het basisonderwijs
kunnen we nog niet vaststellen of het financiële en personeelsbeleid naar een ander ni-
veau dan de lokale school verhuist omdat de scholengemeenschappen pas sinds 1 sep-
tember 2003 operationeel zijn.

Ook komt het voor dat, bijvoorbeeld naar aanleiding van een fusie, het werk over bij-
voorbeeld rwee directeurs wordt verdeeld. Vaak is de éne directeur dan veranrwoordelijk
voor de onderwijskundige taken en de andere voor het financieel-administratieve be-
heer (Kelchtermans, Janssen, Vandenberghe,2003, p. 184). Zulke taakopsplitsingen
houden meer risico's in op een gebrek aan overleg en communicarie, en stellen bijgevolg
hogere eisen stelt aan de organisatorische capaciteit van de school.

Bouwen (zie elders in deze publicatie) stelt voor om het pedagogische beleid sterk te de-
centraliseren. Via tussengroepen en grensrollen moer de school/scholengemeenschap of
-groep daartoe wel voldoende kanalen en platforms creëren om tot consistente strategie-
vorming en operationalisering te komen. Het personeelsbeleid kan daarentegen best ge,
coórdineerd worden op een intermediair niveau, terwijl men het operarionele niveau
best decentraal blijft aansturen. Het voeren van een infrastructuurbeleid gebeurt best op
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redelijk globaal niveau. Zo creëert de school/scholengemeenschap of -groep de meeste

synergieën.

Schaalvergroting hoeft dus niet in tegenspraak te zijn met het ontwikkelen van beleids-

voerend vermogen van scholen, maar het is evenmin noodzakelijk. Schaalvergroting

stelt hogere eisen aan de organisatorische capaciteit, maar biedt meer mogelijkheden om

de interorganisatorische én interpersoonlijke capaciteit te ontwikkelen. Daarnaast zijn

de deskundigen het eroyer eens dat de school/schoolgemeenschap of-groep haar peda-

gogisch-didactisch beleid best decentraliseert'

5.4 Onderlingesamenhang

.We hebben ervoor gekozen om het concept beleidsvoerend vermogen te analyseren vol-

gens de componenren persoonlijke, interpersoonlijke en organisatorische capaciteit. Ui-

teraard kan men beleidsvoerend vermogen nog op andere manieren bekijken.

Vandenberghe (zie elders in deze publicatie) onderscheidt beleidsarrangementen, ma-

nagementarrangementen en pedagogisch-didactische arrangementen.

Met "beleidsarrangemenren' richt men zich op een optimale relatie met de lokale ge-

meenschap, de lokale overheid en de nationale overheid.

"Managementarrangementeri' zijn gericht op het optimaliseren van het meso-niveau

van de school.
"Pedagogisch-didactische arrangementeri' zi)n bedoeld om het leer- en onderwijs-

proces te optimaliseren.

Deze analyse van het begrip "beleidsvoerend vermogen' gelijkt inhoudelijk op de analy-

se van Verbiesr, maar de bundeling verschilt. In onze beschrijving van de drie "capacitei-

ten" van beleidsvoerend vermogen - zoals geïntroduceerd door Verbiest hebben we

voorrdurend gewezen op de invloed van de éne component op de andere. Ook Verbiest

zelf wijst inztln bijdrage (zie elders in deze publicatie) op die grote onderlinge samen-

hang. Een belangrijk gevolg hiervan is dat de school de drie capaciteiten vrijwel gelijk-

tijdig moet onrwikkelen.

Op dezelfde manier wijst ook Vandenberghe er in zijn analyse op dat een grote onder-

linge samenhang tussen de verschillende arrangementen noodzakelijk is. De school

moet expliciet verbanden creëren. "De afwezigheid van deze verbanden is trouwens één

van de belangrijkste oorzaken van het mislukken van veel onderwijsvernieuwingen."
(Vandenberghe, zie elders in deze publicatie) Als maatregelen zoals zelfevaluatie of orga-

nisatie-ontwikkeling veraf sraan van wat er concreet en dagelijks gebeurt in de klas, heb-

ben ze weinig invloed op de leerervaringen van leerlingen. Vandenberghe verwijst in dit
verband ook naar Hopkins (2001) die het belang onderstreept van een systeem-brede en

systeem-diepe aanpak vanuit het centrale beleidsniveau. Systeem-breedbetekent dat er
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tussen de verschillende beleidsvoorstellen een sterke coherentie moer besraan. Systeem-
diepbetekent dat beleidsverantwoordelijken, schoolverantwoordelijken en leerLrachten
uitgaan van dezelfde interpretatie van de uitgangspunten.

rVe hebben beleidsvoerend vermogen ingedeeld in verschillende componenten. \fe stel-
len ons daarbij de vraag of een organisatie het in alle schoolbeleidsdomeinen moer ont-
wikkelen. Volstaat het niet om het kunnen voeren van een beleid enkel te ontwikkelen
in het pedagogische domein? Kan men het financieel, personeels- en kqzaliteitszorgbe-
leid in dat proces niet achterwege laten?

\fe laten ons inspireren door verschillende deskundigen om te stellen dat een school
geen beleidsvoerendvermogen kan onnvikkelen op het éne terrein zonder ookop de an-
dere terreinen stappen voorwaarts re zetren. Een éénzijdig beleid op één inhoudËlilk do-
mein is niet effectief. Integrale beleidsvoering binnen de school/scholengemeenscÁap of
-groep is dus een voorwaarde om het beleidsvoerend vermogen van ,chol.n te onrwik-
kelen.

Zo komen we uiteindelijk tot een matrixstructuur, waarbij we in elk van de bovenge-
noemde, inhoudelijke beleidsdomeinen (o.a. financiën, personeel, onderwijsvisie!n
kwaliteitszorg) én de persoonlijke én de interpersoonlijke én de organisatorische capaci-
teit moeten ontwikkelen. Op elk van die schoolbeleidsdomeinen gaan we in het uolg.rr-
de onderdeel dieper in.

ln het basisonderwijs bieden de lessenroosters van leraren weinig mogelijkhe-
den tot ovenleg; enkel over de middag of na de klasunen kunnen teiareÀ uó.g"-
denen. ln het secundain ondenwijs kan men de lessenroosters wel aanpassËn
om.overlegmomenten te creëren, maan daanom is dat nog geen evidentie. De
huidige onganisatie van het ondenwijs met een duidelijke Èemtoon op de con-
tacturen die leraar en leerlingen met elkaan doonbrengen, vonmt dus een hin-
derende facton evenals de formele opdrachtomschrijving van lenanen. Teamop-
drachten zijn vooralsnog niet ingeschreven in deze opdraiht, laat staan beleids-
voenende taken...

Dit alles heefL ook zijn weenslag op de werking van de ondersteuningsinstan-
ties. Ondersteunende onganisaties hebben het niet gemakkelijk om een gepast
moment te vinden voor interventies ten aanzien van het schoolteam. Veátai Oe-
perken de mogelijkheden zich tot pedagogische studiedagen of nascholingsses-
sies die deelteams of individuele lenaren volgen los van áe schoolcontext-. Met
een team schoolintenn innoverend aan de slag gaan, is nog niet echt ingebur-
gend in onze Vlaamse schoolcontext. Dus blijfb l-ret veelal bilkor-tstondigJinter-
venties die teamleden als "losse floddens" ervaren en veelal ook hun efféct mis-
sen. Veel hangt af van het kunst- en vliegwerk van diegenen die een nascholing
volgden of zij het geleende kunnen doorgeven aan de andere teamleden en oÍ
die het oppikken. Het moment van interventies alleen al bepaalt de impact er-
van. Een interventie buiten het normale lesrooster Ibijvoonbeeld na het einde
van een schooldag) is veelal minden effectief dan een intenventie die plaatsvindt
binnen het lesnooster [o.a. weerstanden omwille van het venplicht kanakten
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men beschouwl de externe inbreng op zo'n moment al vlug als schoolvt'eemde

materie,...J.

$l Ontwikkeling van beleidsvoerend vermogen:

- Ondersteunende actoren en factoren in de school

De centrale vraag die tot deze probleemverkenning leidde, luidt: "Hoe kunnen we de

onmikkeling van het beleidsvoerend vermogen van scholen bevorderen?"

Verbiest (zie elders in deze publicatie) maakt een onderscheid tussen de ontwikkeling

van het beleidsvoerend vermogen en de ondersteuning van die ontwikkeling. De ont-

wikkeling van beleidsvoerend t r-og.r, omschrijft hij als een leerproces. Dus ontwik-

kelt de ,Áool beleidsvoerend vermogen tijdens de vele acties die ze telkens weer onder-

neemt, en bij voorkeur vanuir een lerende houding. En net zoals leraren kinderen bij het

leren onders,.rr.t.rr, kunnen ook scholen bij dergelijke Processen ondersteund worden'

In dit onderdeel besteden we vooral aandacht aan schoolinterne actoren en factoren die

dit leerproces adequaat kunnen ondersteunen. In paragraafT gaanwe nader in op exter-

ne actoren en factoren.

6.1 De rol van ele schnolleider

Uit het onderzoek naar effectieve scholen weten we dat goed schoolleiderschap een be-

langrijke factor is in het beleidsvoerend vermogen van scholen. Schoolleiderschap be-

,.háo*.r we als begeestering en opvolging vanuit een visie, zoals die tot uiting komt in

prioriteiten en activiteiten.

\7elke rol neemt de schoolleiding op als zij het beleidsvoerend vermogen van de eigen

school wil bevorderen?

Van den Berg en Vandenberghe (1999) stellen dat naarmate het leiderschap breder is

verdeeld o-r.ih., lerarencorps, de effectiviteit ervan toeneemt. Zo versterkt ook het on-

derwijskundige draagvlak bij onderwijsvernieuwing. Dat betekent dat de schoolleider in

sraar moer zijn het l.ider.chap te delen. Hij schept tijd en ruimte Yoor samenwerking en

samen leren. Hij realiseert taakverbreding en voert een adequaat wervings- en promotie-

beleid. De schoolleider geeft oP een participatievewijze leiding aanzíjn team. De rela-

tie tussen de schoolleider en de andere personen die een beleidsbepalende ofleidingge-

vende functie hebben, is dan erg belangrijk. In de onderwijspraktijk is het immers geen

evidentie dat leraren zulke tussenposities aanvaarden. Dat is enerzijds het gevoig van de

grote auronomie die de leraar heeft. Anderzijds "kosten'deze tussenposities lesuren.
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D1"19- is het erg belangrijk dat de schoolleider de leraren met dergelijke veranrwoor-
delijkheden daadwerkelijk ondersteunt. Zo draagt de schoolleid.ier'toe bij dat het
schoolteam de betrokken personen aanvaardt bij de uiwoering van de aan hen gedele-
geerde taken. De schoolleider moet leraren met beleidsbep"lenà. of leidinggev..rá.,r.r-
antwoordelijkheden de ruimte geven om te werken en leiding re geven. Éen dir..teur
van een grote school moet bijgevolg de andere "leiders" leren leidinggeven. Dit alles il-
lustreert dat als de context verandert - bijvoorbeeld omdat de organisatie grorer en com-
plexer wordt door een fusie - dan veranderen ook de taken van de schoollelder (voor een
interessante analyse, zie Southwo rch, 2004).

Deze visie op gedeeld scboolleiderschap noodzaakt ons om een onderscheid te maken tus-
sen de begrippen "schoolleider" en "schoolleiding". Zoalshoger al aangegeven bed.oelen
we met het begrip schoolleider bedoelen we de figuur rr"n de directeui. Met het begrip
slhoolllidtngverwijzen we naar het geheel van personen die één of andere leidinggeán-
de of beleidsbepalende functie hebben. De wtlze waarop de schoolleiding gerJliseerd
wordt, verwijst dan eerder naar de organisatie dan naar de persoon.

\7e concentreren ons hier op de schoolleider omdat hij, ondanks het belang van gedeeld
schoolleiderschap, toch de centrale figuur blijft in de schoolleiding en de eind"*r"nt-
woordelijkheid draagt. Onze visie op schoolleiderschap is uiteraard iransfereerbaar naar
de gehele schoolleiding.

Om gedeeld leiderschap te realiseren moet de schoolleider zich volgens Verbiest (zie el-
ders in deze publicatie) kunnen opstellen als een architecf .Als archiiect deelt hij veranr-
woordelijkheden met anderen in de organisatie en laat deze veranrwoordelijkheden ge-
zamenlijk dragen. Hij coórdineert, overziet het geheel en draagt de eindveian*oorà.-
lijkheid. Daarnaast onderscheidt Verbiest nog rwee andere rolÉn voor de schoolleider,
met name deze van "cultuurbouwer" en van "leraar". Vanuit elk van die drie rollen kan
de schoolleider het beleidsvoerend vermogen van de school ondersreunen.

Ns cuhuurbouwer draagt de schoolleider onder meer bepaalde opvattingen en normen
uit. Dit sluit aan bij de visie van Karstanje (2003), die stelt d"t een ,chÀil"ider leiding
moet geven aan visie- en doelenontwikkeling zodat deze gedragen wordt door het gehe-

3 Venbiest [zie elders in deze publicatie) gebruikt het begrip "anchitect". De architect
ontwenpt en zet venvolgens de juiste mensen in op de juiste plaats om zijn plannen
vorm te geven. Tussentiids kan en op aangeven van elke betnokkene bijgestuurd wor"-
den.. De denkgnoep heeft lang overwogen om, op voorstel van Gombe'in, het begrip
anchitect te vervangen door "regisseur". Regisseun is een meer dynamische tàrm
die aangeefb dat de betnokkenen er g bednijvig zijn. Het begrip "r"egióseun', heeft dan
weer het nadeel dat het de indnuk zou wekken dat de schoolleidei zijn team "regis-
seert" en dat en voor de teamleden weinig nuimte blijft voor "autonoom" handeleÍ.
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le team. Het gaat ook om onderwijskundig leiderschap waarbij beslissingen over men-

sen, organisatle, middelen en omgeving in dienst staan van onderwijskundige doelen.

Een schoolleider moet een middellange en langetermijnplanning en strategie kunnen

ontwikkelen, rekening houdend met de sterke en zwakke Punten van de school' Verder

moet hij een goede ,rii*'.,,"t veranderingsstrategieën kunnen kiezen waarbij betrokken-

heid van a[e leamleden een essenrieel criterium is. Ook Van Houtte (zie elders in deze

publicatie) kent de schoolleider een belangrijke rol toe bij de creatie van een cultuur die

iokale beleidsvoering en het creëren van een visie mogelijk maakt. communiceren, dis-

cussiëren en informàle babbels zijn relevante instrumenten die de schoolleider hiervoor

kan hanteren.

In de rol van leraaronderscheidt Verbiest nog drie subrollen voor de schoolleider: ver-

trouwensfiguur, begeleider en expert. In zijn uertrouwensrol ontwikkelt de schoolleider

relaties *.i lttdi rid,ten en groepen waarin ze kunnen leren. Dan luistert hij naar opvat-

tingen van leraren,,ro.lt -.t hen m.. en tracht hun handelen te begrijpen. Ns begelei-

drírt urrurrert hij individuele en collectieve leerprocessen. Zo ondersteunt hij de ont-

wikkeling van de persoonlijke en de interpersoonlijke capaciteit. De schoolleider wordt

gezien "È..n 
.o".h ,r"r, een lerend, zich ontwikkelend team. Hij gaat midden in het

irrrbul.nte ontwikkelingsproces van het team staan en hij tracht het lerend vermogen

van zijn mensen ,. ,r.rgior.r, door gunstige leervoorwaarden te creëren en inzake leren

een voorbeeldfunctie te vervullen (Saveyn, 2003). Als begeleider van leerprocessen zorgt

hij ervoor dat het schoolteam leert om tot afstemming en overeenstemming te komen'

N, ,*prrrzethij zijn eigen kennis in om de deskundigheidsbevordering van leraren te

ondersteunen.

Bij deze visie op de schoolleider sluit het begrip "transformatief leiderschap" sterk aan.

Zo'n Íansformàtief leiderschap is gericht op het vergroten van het veranderings- en ver-

nieuwingsvermogen van de school en van de professionaliteit van de teamleden'

De overheid overweegt om aan de functie van schoolleiden een bepaalde ter-

mijn te venbinden zodát het niet langen een functie voon het leven is' De inrich-

tende macht benoemt de schoolleider voot' een welbepaalde termijn' Valt dat

idee te r.ijmen met de belangriike taken van de schoolleiden in het kader van het

ontwikkelen van beleidsvoenend venmogen?

Zoals alle maatnegelen heeft een mandaatfunctie voor schoolleiders voon- en

nadelen. Een vooràeel zou kunnen ziln dat zo'n functie bildnaagt tot het dynami-

seren van de school omdat de school frisse, bekwame krachten inzet. Dit impli-

ceert evenwel dat en ook geÏnvesteerd wordt in een degelilke opleiding voor al-

le schoolleiders, iets wat nog altijd achterwege bliifb.

lndien schoolleiders een mandaatfunctie zouden bekleden, dan moet ook het

schoolbestuur natuurlijk een belangnijke nol toebedeeld kniigen in de aansturing

en de evaluatie van de schoolleiden En als een schoolbestuun deze opdracht

ernstig opneemt, dan moet zi1 ook de nodige gevolgen aan de evaluatie kunnen

geven. Vandaar dat het nutbig zou ziin dat de overheid het hoe, wat en wanneer
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van zo een "mandaatfunctie" nadrukkelijk overlaat aan het schoolbestuun dat zij, schoolbestunen op dit punt responsabiliseert.

6.2 De rol van het schoolbestuur

Het schoolbestuur heeft twee belangrijke opdrachten. Het moet het schoolbeleid mee-
ontwikkelen en mee-evalueren. Daarnaast moet het schoolbestuur het beleidsvoerend
vermogen van scholen versterken. Om deze rwee opdrachten te kunnen waarmaken,
moet het schoolbestuur ook zelf over beleidsvoerend vermogen beschikken.

6.2.1 De opdracht van het schoolbesturrr bij het mee-ontwikkelen van
beleid

De mate waarin het schoolbestuur daadwerkelijk beleidsverantwoordelijkheid opneemt,
verschilt sterk van school tot school. Sommige verschillen hangen samen m.t hei onder-
wijsniveau. Globaal genomen durven we beweren dat schoolbesruren niet alle beschik-
bare ruimte benutten om beleid te voeren. Volgens Bouwen (zie elders in deze publica-
tie) kunnen schoolbesturen nog een grote potentiële ruimte opvullen. Ze kunnen bij-
voorbeeld een platform vormen waar de verschillende maatschappelijke "stakeholderí"
met elkaar doelstellingen bepalen, middelen verwerven en het beleid opvol gen. Zo kan
de school de verankering met plaatselijke instanries, en mer maats.h"pp.lijte en cultu-
rele groepen optimaliseren.

Een schoolbestuur met beleidsvoerend vermogen spitst zich roe op de ontwikkeling van
aangepaste grensactiviteiten. Het functioneert als buffer tussen de school en de buiten-
wereld. Het filtert de verwachtingen van buitenaf en speelt de nodige informatie d,oor.
Het legt de nodige contacten om bijkomende middelen te verwerven en verregenwoor-
digt de belangen van de school in externe gremia. Het draagt ook de veranwoordelijk-
heid voor het schoolspecifieke beleid.

Een schoolbestuur danst daarbij steeds op het slappe koord tussen ruimte laten en toe-
zicht houden. Enerzijds moet een schoolbestuur op een veranrwoord ewijzekunnen op-
treden' Anderzijds vormt een schoolbestuur dat sterk staat op formele verantwoordelijl-
heden een remmende factor voor de ontwikkeling van het beleidrvo.r.nd vermogen van
scholen.
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6.2.2 De opdracht van het schoolbesluur bij de onlwikkeling van be-

leidsvoerend vermogen van scholen. waar liggen de aandachts-
punten?

Een schoolbesruur mer beleidsvoerend vermogen werkt actief aan het versterken van het

beleidsvoerend vermogen van de schoolleider en ziin team. Het heeft een belangrijke

opdracht bij:

het geven van ruimte en veranrwoordelijkheid aan de schoolleider;

de coaching van de schoolleider;

de ontwikkeling en de deskundigheidsbevordering van de schoolleider;

de evaluatie van de schoolleider.

Een schoolbestuur kan biivoorbeeld vaststellen dat geen enkel initiatief tot ont-

wikkeling van de schoolinterne capaciteit aanslaat. Dat kan een gevolg zijn van

een falende schoolleiding of van conflicten in de school. Dan heeft ook het

schoolbestuun een belangrijke venantwoordelijkheid om bijvoonbeeld de school-

leider. te responsabiliser.en tot de ontwikkeling van beleidsvoerend venmogen, of

kan het schoolbestuur beslissen de schoolleiden concnete ondensteuning te ge-

ven bij diens pogingen om het schoolteam te mobiliseren tot het opzetten van

innovátiepnocesóen-. ln laatste instantie kan het schoolbestuur de schoolleiding

ook effectief venvangen.

' Het kan in zo'n situatie ook zinvol zijn dat het schoolbestuul' helpt zoeken naar

consultancy-mogelijkheden zodat de schoolleiden gedurende langene tijd negql-

matig kan ier ugvatÍen op gerichte ondensteuning en begeleiding terwijl hij in- de

schoól vernieuwingsprocessen op de sponen pnobeert te zetben die ook effec-

tief door het hele team gednagen moeten wonden.

De schoolbesruren spelen een cruciale rol bij de selectie van de schoolleider. De volgen-

de selectiecriteria (Verbiest, zie elders in deze publicatie) moeten daarbij een prominen-

te plaats innemen:

het vermogen om een cultuur van leren uit te bouwen;

h.t ,re.mogen om structuren te scheppen die gerich t ziin op de ontwikkeling van een

cultuur van leren;

het vermogen om hierbij een begeleidende rol te spelen.

Ë.3 lnvloed van cornmunicatie

In de praktijk stelt men vast dat duidelijke en doelgerichte communicatie een erg moei-

lijke aangelágenheid is. Boodschappen worden verkeerd begrepen. Communicatie leidt

,riet altijá ,oi h., gewenste resultaat en werkt dan belemmerend voor de ontwikkeling

van het beleidsvoerend vermogen. Hoe kan communicatie dan wel een positieve impact
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hebben op de ontwikkeling van beleidsvoerend vermogen en meer bepaald van de per-
soonlijke en de interpersoonlijke capaciteit?

Bouwen (zie elders in deze publicatie) introduceert in dit verband her concep t imple-
menteerbare hennis' Dat is kennis die zodanig is ontwikkeld dat alle b.t.okk.n.n ,i.h
aangesproken voelen. Het voorafgaande communicatieproces bepaalt of de voorgestelde
implementatie ook kan bereikt worden. Dit voorondersrelt een goede wederzijdie afwe-
ging van randvoorwaarden en valkuilen, van winstpunten en knelpunten, enz. Daarom
moet zo'n communicatie beantwoorden aan de volgende kenmerken: tweezijdig, open,
interactiel toetsbaar en tegenspreekbaar, .r, .or.r..-, geillustreerd. Vandaar ootá", p"r-
ticipatie een wezenlijk kenmerk van dat communicatieproces is.

Verder is duidelijke, doelgerichte en open communicatie over wat reilt en zeilt in de
school een heel belangrijke voorwaarde om aan beleidsvoerend vermogen van scholen te
kunnen werken. Een eenvoudige, concrere en beknopte taal; zo weinig mogelijk ab-
stracte terminologie; regelmatig aftoersen of boodschappen goed begr.pen zijn en suc-
ceservaringen breed communiceren, zijn allemaal aspecten van een communicatiebeleid
dat de onmikkeling van beleidsvoerend vermogen ondersreunr.

6.4 De rol van participatie

De positieve impact van participatie op beleidsvoerend vermogen kwam al aan bod. in
de bespreking van gedeeld leiderschap. Van Houtte (zie elJers in deze publicatie)
spreekt in dit verband over een gedeelde visie. Zo'ngedeelde visie bevordert t.trokken-
heid dankzij een grotere gezamenlijke gerichtheid op hetzelfde doel. Het woord "ge-
deeld" is hier niet toevallig aan toegevoegd. De graad van consensus tussen de organiia-
tieleden is erg bepalend voor de effectiviteit van de beleidsvoering. De betrokkenheid en
particioatie van het personeel bij het beleid en de besluiworming van de school vergro-
ten, is dus van belang voor effectieve onderwijskwaliteitsverbetering. \íanneer de scÈool
de onderwijsprofessional beschouwt als een zuivere "uirvoerder", á"n r.-.n zijn per-
soonlijke betrokkenheid en zijn gerichtheid op het doel van de school als geheei af

Scholen benutten hun beleidsruimte meer naarmare de organisatie sterker geïntegreerd
is, dus naarmate leraren en schoolleider nauwer samenwerken om het onJerwijJ.on-
creet vorm te geven. Streven naar een gevorderde integratie kan de taakbelasting van le-

far:n op het eersre gezicht doen toenemen. Maar eens men een gezamenlijk begrippen-
kader heeft gecreëerd en de vaardigheid tot samen plannen, ontwikkelen .n ,ri*.r.rt
efltctief kan worden aangesproken bij alle betrokkenen, onrsraar er tijdswinst. Ggelij-
kertijd is het zo dat de betrokkenheid en de motivatie zal verhogen eens het 

"rp.J, 
rá-

men-leren echt ingang heeft gevonden bij alle teamleden. Leraren identificeren ,ich dan
immers gemakkelijker met de organisatie waarin ze werken, en mer de doelen die men
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er gezamenlijk wil realiseren. \Tassink en Sleegers (2003) stelden vast dat leraren die "al-

I..ln -"", l.rge.,r.n' veel meer last hebben van stress en burn-out omdat alle verande-

ringsinspanni.rg.r, 
"1, 

een last worden ervaren die anderen op hun schouders leggen'

Bouwen (zie elders in deze publicatie) komt vanuit de organisatiepsychologie tot verge-

lijkbare inzichten. "Ingroeien in de praktijken en vooral in de taal en symbolen van die

gemeenschap, wordr beschouwd als het kernproces van leren. Sociale inclusie en com-

Lunice.rbaie kennis en vaardigheden verwerven, komen dan zeer dicht bij elkaar te

staad'(Bouwen,zie elders in deze publicatie). Concreet betekent dat dus dat men er

voor elke lerende moet voor zorgen dat hij deel kan uitmaken van een leer- en praktijk-

gemeenschap. Voor het basisonderwijs denkt Bouwen aan graadgroepen' voor het se-

Iundai, onderwijs verwijst hij naar vakwerkgroepen of naar themagestuurde of pro-

bleemgerichte groepen.

Ook de betrokkenheid van leerlingen bij het schoolgebeuren én bij het leren is essenti-

eel. \íant in dat geval kan de leerling in toenemende mate leren verantwoordelijkheid te

nemen voor zijnlhaar leerproces, voert hij leertaken zelfstandig uit, reflecteert hij over

de leerprocessen en kan hij via keuzeactiviteiten inspelen op eigen capaciteiten en inte-

resses. De lerende moet/mag meer zelf doen, zelf ontdekken, zelf besluiten trekken, zelf

verwoorden, zelf waardere n, ,n".\íanneer de leerling meer betrokken is bij het school-

gebeuren en bij het leren, verandert dit de leerlingJeerkracht-relatie. De leraar faciliteert

zelfsturing bij de leerlingen. Net zoals de schoolleider een coach is ten opzichte van zijn

leraren, evolueert de leraar naar een coach voor de leerlingen'

Korrom, participatie is onontbeerlijk om het beleidsvoerend vermogen van scholen te

bevorderen. Hei g"at hier dan om Participatie van leraren, leerlingen, ouders, onder-

steunend p.rron..l en de lokale gemeenschap. Participatie van leraren is gericht op het

verwerven van een gedeelde visie, particiPatie van leerlingen is gericht op het vergroten

van de betrokkenheid van leerlingen bij het schoolgebeuren en bij het leerproces. Dank-

zij participatie evolueren de relatie schoolleider-leraar en de relatie leraar-leerling naaÍ

coaching.

Participatie, ook leenlingenpanticipatie, moet gezien wonden in het pedagogisch

project van een school. Via een onganisch gnoeiproces kan panticipatie evolu-

enen tot en binnenin een panticipatiecultuun

Voon het secundair onderwijs kan het doel van een participatiecultuun zich situ-

enen in een cultuur. van verbondenheid van jongeren met zichzelf , met hun per-

soonliike inzichten, verbondenheid met andene iongenen, verbondenheid met

ouders, leerknachten, schoolleiding. In een dengelijke cultuur gaat het niet zo-

zeer over top-dow of botbom-up; wel over complementariteit van mensen in ven-
I schillende situaties, posities en verantwoondelijkheden in een school als bedrijf.

De ontwikkeling van een participatiecultuun is gebaat bij een opstapsteen: een

communicatieCubuur waar bij partners in het bedrijf elkaan "verstaan".

40 VLAAMSE ONDERWIJSFAAD



Dergelijke communicatiecultuun vengt cellen voor intenne communicatie en voon
intencellaine communicatie: een cultuur van klasoverleg tussen leerlingen, van
overleg leerlingen-leenkachten, van ovenleg leerlingen-coórdinatoren Imiddenka-
denJ - leerlingenbegeleidens-directie. Een dengelijke cultuur. vnaagt investening
en structuren:

- momenten inbouwen in het lessennooster waanin leerlingen en klassenle-
naar tot overleg en samenspraak kunnen komen;

- momenten inbouwen in de opdrachten van leenknachten om tot samen-
spnaak met leerlingen te kunnen komen,

- momenten inbouwen om onderling tot samenwerking en inspraak te komen
in pnoject- en vakwenkgnoepen;

- momenten inbouwen in een genegeld overleg tussen leenlingenbegeleiders,
clB-medewerkens en leerlingen in een cel leerlingencoaching, in overreg- en
werkmomenten tussen leenkrachten-coórdinatonen en dinectieleden.

om bij leenlingen persoonlijke inzichten te ontwikkelen op het eigen functione-
nen en op het functioneren in een gnoter geheel, zijn functioneningsgespnekken
een uitgelezen middel. Daartoe zijn instnumenten nodig die leerlingen uitnodi-
gen om oven hun functionenen na te denken [zelfevaluatie]. Daannaast zijn er
voor leenknachten obsenvatie-instnumenten en -inspanningen nodig waanmee zij
een nuimene en andere kijk op de leerlingen krijgen dan enkel via punten op
toetsen en examens. ln dit kader kan een school gebnuik maken van een ont-
wikkelde attitude-wijzen waarin gewenste atbitudes van leenlingen wonden om-
schneven, genicht op leren en op de kenndoelen die de school via haan opvoe-
dingsproject wil nealisenen. In een functioneningsgesprek kan men zelfevaluatie
en observatiegegevens naast elkaan leggen en naar "waarde" schatten.

lnspnaak en inzicht in het eigen functionenen, gericht op het kerndoel waarvoor-
ook de leerlingen naar de school komen, cneëren een betnokkenheid en een
verbondenheid van de leerling met zijn eigen leerproces. Zelfstuning en zelfuen-
antwoordelijkheid zijn toegevoegde waanden.

Dit zijn basisvoonwaanden voon participatie van de leerling. Deze visie op panti-
cipatie steunt op betrokkenheid en verbondenheid. ln zo'n cultuur van basisde-
mocratie kan de schoolnaad een zinvolle participatiestnuctuur zijn.

ÍS.ï:j Invineci van interne krnualifeitsontwil<hc*Ning

Het uitbouwen van de capaciteit tot interne kwaliteitsonmikkeling hoort essentieel bij
een school die beleidsvoerend vermogen wil onrwikkelen. Een school mer een capaciteit
voor interne kwaliteitsontwikkeling kan data op een doelgerichte manier verzamelen en
interpreteren, kan op basis daarvan beleid ontwikkelen, kan activiteiten plannen en uit-
voeren en deze evalueren. Op basis van regelmatige evaluatie-inspanningen kan de
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school bestaande activiteiten bijsturen of nieuwe activiteiten ontwikkelen. De capaciteit

rot interne kwaliteitsontwikkeling houdt evenwel veel meer in dan evaluatietechnieken

of -instrumenren kunnen gebruiken. Als men enkel "kwaliteitsmetingen" uiwoert kan

dat overigens tot niet-bedoelde effecten leiden. Het risico is groot dat de school zljn per'

soneelsleden demoriveerr, dat medewerking aan dergelijke metingen tot onder het aan-

vaardbare niveau zakt, dat de evaluatieresultaten tot ondoelmatige kortetermijnactivitei-

ten leiden, enz.

Een school die werkt aan haar capaciteit tot interne kwaliteitsontwikkeling ontwerpt

een systeem voor interne evaluade en krnraliteitszorg en wil aldus expliciet "zorgen voor

kwaliteit". \íant zorgen voor kwaliteit is ruimer dan enkel een systeem van zelfevaluatie

roepassen. Het doordesemt elk facet van het functioneren van de school. Dan moet ook

zelfevaluatie als een "instrument" binnen dat ruimere kader worden gezien.

"Zelfevaluatie is een stnategisch insFument in het kaden van schoolontwikke-
ling. Het is het proces waarbii welgekozen participanten op een systematische
wijze het functionenen van de school bescht'ijven en beoondelen met het oog op

het nemen van beslissingen c.q. in het kader van de algehele schoolbeleidsont-
wikkeling." [Van Petegem, 1996J

In de fase van de daraverzameling is de input vanwege derden essentieel (o.a. resultaten

van leerling- en ouderbevragingen, reflecties van experten, het afnemende veld dat afge'

studeerde leerlingen zal tewerkstellen, collegat uit andere scholen, enz.). De school

maakt uiteraard ook gebruik van de informatie die ze in het leerlingvolgsysteem bij-

houdt, van de resultaren op toetsen, enz. Vermeylen (zie elders in deze publicade) sug-

gereert met klem om bij het verzamelen van gegevens te focussen op positieve ervarin-

gen, op de sterke kanten van onderwijs, op datgene wat energie en motivatie levert, enz.

Hij bepleit het gebruik van kwalitatief focusonderzoek met kleinere groepen omdat dit
meer bruikbare resultaten oplevert dan grootschalige, kwantitatieve onderzoeken.

De school kan voor de daaverzameling gebruik maken van bestaande zelfevaluatie-in-

strumenren of autonoom instrumenten ontwikkelen (Gombeir, zie elders in deze publi-

catie) . Zrj kan hierbij relatief zelfstandig te werk gaan, ondersteuning van bijvoorbeeld

de pedagogische begeleiding inroepen of een collegiale visitatie organiseren. Collegiale

visitaties zijn ín het Vlaamse basis- en secundair onderwijs nog vrijwel onbekend. In

Nederland en in het Vlaamse hoger onderwijs is hierover wel al ervaring opgebouwd.

Tijdens zo'n collegiale visitatie bezoekt een commissie van schoolleiders, eventueel aan-

gevuld mer een begeleider of een onderwijsdeskundige, de scholen en brengt zij hun

sterke punten in beeld. Verder biedt ze handvatten voor schoolverbetering/-ontwikke-

ling.

De school moer de fase van dataverzameling en reflecde bewust afsluiten. Daarna syn-

thetiseert zij de informarie en stelt prioriteiten. Door verantwoorde prioriteiten te stel-

len kan de school haar grenzen bewaken. Een goede samenvatting en keuze van priori-
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teiten rendeert in de fasen waarin men activiteiten concreet plant en uitvoert, én aldus
ook in het ontwikkelen en voeren van een schooleigen beleid.

In dit opzicht beveelt Gombeir (zie elders in deze publicatie) "de weg van de geleidelijk-
heid" aan als een ander essentieel kenmerk van de interne kwaliteitsontwikkeling met
het oog op het opbouwen van beleidsvoerend vermog€n. Vernieuwen is volgens hem
een cyclisch gebeuren dat zich volgens golfslagen voltrekt: "Een cyclische beweging van
aan- en afrollende golven waarbij er altijd wel ideeën, begrippen, principes ... zljn díe
op het strand blijven haken' (Gombeir, zie elders in deze publicatie). Hij wijst verder
nog op drie essentiële voorwaarden om het succes van initiatieven voor kwaliteitsont-
wikkeling te voorspellen:

het creëren van een zo ruim mogelijke betrokkenheid van alle schoolteamleden. De
school moet djd uittrekken om een schoolcultuur op te starten of re verstevigen die
een open communicatie en een gezamenlijke beslissingskracht uitstraalt;
het zichtbaar maken van aangrijpingspunten waarmee een school(team) op eigen
kracht richting kan uitzetten. Betrokkenheid creëren start immers vanuit het besef
dat men als school keuzes kan en moet maken en aldus eigen-zinnig een koers kan
uitstippelen;
het vrijwaren van de nodige tijd en ruimte in de interne organisatie om het doorlo-
pen van groeicycli mogelijk te maken. Kwaliteit ontwikkelen vergt tijd en ruimte om
fouten te mogen maken en ook volop te kunnen leren uit gemaakte fouten.

6.6 Invloed van deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering gaat over de manier waarop men een school zo organiseert
dat. ze een groei in professionele bekrvaamheid van het schoolteam en de schoolleider
stimuleert. Dit omvat zowel de aanvangsbegeleiding van leraren en van de schoolleider
als de nascholing.

Aelterman (zie elders in deze publicatie) geeft aan dat het traditionele nascholingsbegrip
best vervangen wordt door "stafontwikkeling". Stafonmikkeling is ruimer dan nascho-
ling. Het omvat verschillende leerprocessen die gericht zijn op het verbeteren van de be-
roepsgerichte kennis, vaardigheden en attitudes. Dat omvat dus ook zelfstudie, observa-
tie en beoordeling, betrokkenheid bij vernieuwingsprojecten, ruimte voor training van
vaardigheden, enz. Bouwen (zie elders in deze publicatie) onderstreepr in dit verband
het belang van langdurige praktijkreflectiegroepen, die zelfs het lokale niveau kunnen
overstijgen.

Activiteiten om de deskundigheid van de leraar, de schoolleider en het schoolbestuur te
bevorderen, kunnen de persoonlijke, de interpersoonlijke en de organisatorische capaci-
teit helpen verbeteren. Dan draagt deskundigheidsbevordering bij aan het beleidsvoe-
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rend vermogen van de school. Deskundigheidsbevordering kan bijgevolg een krachtig

intern instrumenr zijn om het beleidsvoerend vermogen van scholen te bevorderen.

\Wat zijn in dat geval belangrijke klemtonen bij de deskundigheidsbevordering van de

leraar, de schoolleider en het schoolbestuur?

De deskundigheidsbevordering overstijgt een planmatige, rationeel-technische, in-

strumentele aanpak. De school bevordert een cultuur van reflectie, van informeel le-

ren van-en-met-elkaar. Leren op school wordt elk jaar opnieuw een traject (Vermey-

len, zie elders in deze publicatie). Alle partijen hebben ruimte en kunnen zelf mee

bepalen wat leren, experimenteren op hun niveau inhoudt. Zo komt er nieuwe ener-

gie en engagement vrij.

- Activiteiten om de deskundigheid van leraren te bevorderen, sluiten best aan bij de

concrere aangrijpingspunten in de dagelijkse praktijk. De school helpt de leraar dan

zoeken naar die punren waar hij of zij discrepanties ervaart tussen wat hij wil berei-

ken en effectief bereikr, tussen wat hij nastreeft en in de praktijk realiseert. Het tra-

ject dat de school dan opzet, vertrekt bijgevolg van de reflectie op de persoonlijke

handelingstheorieën in relatie tot het pedagogisch project van de school. Dit laatste

maakt het mogelijk om bewust te zoeken naar en te werken vanuit de raakvlakken

tussen de theorieën van de betrokkenen. De idee van Vermeylen (zie elders in deze

publicatie) dat een innoverende school een school is waar leraren hun eigen meester-

schap en hun eigen lesstijl kunnen ontwikkelen, sluit hier bij aan.

De school biedt ruimte om te experimenteren. Er is een positieve ingesteldheid ten

opzichte van wie de zaken bewust anders wil aanpakken. Er is interesse voor wie wil
innoveren.

De school bevordert de deskundigheid van de leraar op zo een manier dat de leraar

zich betrokken voelt bij het beleid, bij het bepalen van de leerdoelen en de leerme-

thode. De school stelt het collectief oplossen van vragen en problemen voorop. Sa-

menwerking tussen leerkrachten is van belang om vernieuwingen succesvol door te

voeren. Samenwerking biedt de gelegenheid om van-en-met-elkaar te leren. Als

groepen leraren hun kennis en ervaring met elkaar delen, ontstaat een collegiale sa-

menwerkingscukuur. Dan kan de professionele ontwikkeling van leerkrachten sa-

mengaan met de ontwikkeling van de school als geheel (Sleegers, 2003). De school

realiseert dan een evenwicht tussen het persoonlijke ontwikkelingsplan van de leraar

en het collectieve nascholingsplan van de school. De school voert een gezamenlijk

beleid voor de interne deskundigheidsbevordering.

Om een collegiale samenwerkingscultuur votm te geven is functiedifferentiatie no-

áig. Zo kunnen ervaren leraren naast het leraarschap ook een rol op zich nemen als

coach, mentor, leider van een vakgroep of een studieteam, leerlingbegeleider, enz.

De school kan op die manier sterkten en zwakten benutten en zwakten comPense-

ren. Er ontstaar gedeelde verantwoordelijkheid. Deskundigen zijn het erover eens

dat dergelijke gedifferentieerde functietoewijzing, als ze in functie staat van het ver-
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sterken van beleidsvoerend vermogen, sterk wisselend kan ztln en dus per definitie
tijdelijk. Enkel in zo'n model kan de school snel inspelen op zich wijzigende omge-
vingsfactoren.

Verschillende instrumenten kunnen behulpzaam zijn om deskundigheidsbevordering
die gericht is op het ontwikkelen van beleidsvoerend vermogen van scholen, vorm re ge-

ven,

Aelterman (zie elders in deze publicatie) onderlijnt het belang van coaching eru interuisie
als instrumenten voor collegiaal leren. Ook het realiseren van een systeem van "brug-
Ieerkrachten" kan collegiaal leren stimuleren. Dit zijn leerkrachten die halftijds lesgeven
en halftijds functioneren als leercoach. Deze lee*rachten hebben het voordeel dat ze

verder met beide voeten in de praktijk van het werkveld functioneren en van daaruit be-
ter in staat zijn om als leercoach op te treden en in die functie ook beter aanvaard wor-
den.

Zowel Leenheer (2004) als Vandenberghe (zie elders in deze publicatie) geven aan dat er
een wisselwerking moet ontstaan tussen een interne organisatie van professionele ont-
wikkeling en externe nascholing. De school ontwikkelt een groot scala aan uiteenlopen-
de leermogelijkheden en beperkt zich daarbij niet tot cursussen en studienamiddagen
voor iedereen tegelijk.

Aelterman (zie elders in deze publicatie) verwijst ook naar de studieteam-aarupah. De
studieteam-aanpak overstijgt het niveau van de vrijblijvende groepsdiscussies. Het team
werkt uitdrukkelijk aan een bepaald product. Een "actie-onderzoek" sluit daar heel
nauw bij aan. Leraren gaan dan aan de slag om een heel concrete situatie systematisch te
bevragen om aldus tot een alternatieve oplossingsstrategie te komen en deze uit te pro-
beren, een oplossingsstrategie die ze daarna opnieuw aan een analyse onderwerpen. Zo
komen leraren los uit routines en implementeren ze nieuwe werkwijzen.

In het deskundigheidsbevorderingsbeleid van de school neemt de aanuangsbegeleiding
van beginnende leraren een belangrijke plaats in. Aelterman (zie elders in deze publica-
tie) beklemtoont het belang van een adequate aanvangsbegeleiding voor beginnende le-
raren. Zo'n aanvangsbegeleiding is erop gericht de leraar te laten ingroeien in de nieuwe
schoolcultuur en hem te leren omgaan met zijn nieuwe rol binnen de school. Bouwen
(zie elders in deze publicatie) formuleert dit sprekend door te stellen dat men z\n vak
leert door zich van perifeer naar centraal groepslid van een praktijkgemeenschap re onr-
wikkelen. Het inwerken van jonge leerftrachten is dan ook een kerntaak van een leer-
krachtenteam.

Têvens wijst Aelterman (zie elders in deze publicatie) op de mogelijkheden die eualuatie
biedt. In het kader van beleidsvoerend vermogen en een concept van professionaliteit
waarin groei en ontwikkeling centraal staan, situeren we evaluatie in een groeiperspec-
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tief. Evaluatiegesprekken, in de vorm van systematisch en positief georiënteerde functi-

oneringsgesprekken, zijn hier zeer nuttig. De school tracht sanctionering te vermijden.

Ook bla:senbezoek, zelfeualuatie en het gebruik uan portfolio zijn evaluatiemiddelen die -
mits men ze goed hanteert - bijdragen tot de ontwikkeling van de persoonlijke capací'

teit van leraren. Bij het klasbezoek betekent dit dat de sturing liefst niet uitgaat van de

schoolleiding.

Ook voor de deskundigheidsbevordering van schoolleiders en schoolbesturen kunnen

verschillende van deze instrumenten nuttig zijn. De activiteiten situeren zich dan op het

niveau van de scholengemeenschap of -groep. Ook pedagogische begeleidingsdiensten

kunnen hier een belangrijke rol spelen om newverken op te zetten waarbinnen schoollei-

ders en schoolbesturen kunnen leren. In Vlaanderen blijft de opleiding van schoolbestu-

ren voorlopig nog achterwege, en kan ook die van schoolleiders veel beter (zie hoger).

Als we de schoolbesturen effectief beleidsvoerend vermogen willen laten ontwikkelen en

dit beleidsvoerend vermogen tegelijkertijd ook willen stimuleren bij de schoolleider en

het schoolteam, dan is een degelijk opleidingsconcept voor schoolbesturen en schoollei-

ders broodnodig.

Actoren en factoren buiten de school die de ontwik-
keling van beleidsvoerend vermogen ondersteunen

7.1 Sturing

Onderwijs heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht. Dat de overheid de scholen

via het beleid aanstuurt, is bijgevolg terecht. De maatschappij koestert ook veel ver-

wachtingen ren aanzien van het onderwijs, wat zich vertaalt in alsmaar meer opdrach-

ten. Voorbeelden zijn er ten overvloede: ondernemerschap ontwikkelen, opvoeden tot
burgerzin, gezondheidsopvoeding, milieueducatie, verkeersopvoeding, enz'

Behalve een sturende rol, hebben centrale overheden ook twee andere taken: zij onder-

sreunen en scheppen voorwaarden (Bouwen, zie elders in deze publicatie). \We willen

hier vooral nadenken over de wijze waarcp de overheid kan sturen zodat haar initiatie-

ven de ontwikkeling van het beleidsvoerend vermogen stimuleren en zeker niet belem-

meren.

De overheid heeft verschillende sturingsinstrumenten ter beschikking. \laar de over-

heid in het verleden vooral stuurde door regelgeving, heeft zij de laatste jaren verschil-

lende nieuwe insrrumenten in gebruik genomen (Verstegen, zie elders in deze publica-

tie). Deze insrrumenren belichamen een streven naar soepelheíd. Ze stellen de overheid
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tevens in de gelegenheid om sneller te reageren op bepaalde ontwikkelingen, maar ook
om een grotere betrokkenheid te realiseren bij alle actoren. Voorbeelden van deze in-
strumenten zijn: beleidsverklaringen, convenanten, beheersovereenkomsten, voorwaar-
delijke projectfinanciering, experimenten, discussiefora, verspreiden van "good practi-
ces" ter aanvulling van voorlichting, benchmarking met andere scholen en met andere
Ianden, enz.

De Nederlandse Onderwijsraad geeft aan dat deze nieuwe instrumenren aansluiten bij
het beeld van een terugtredende overheid. Deze raad is tegelijkertijd erg kritisch. De te-
rugtreding van de overheid leidt niet tot een overheid die minder verantwoordelijkheid
gaat dragen. De verantwoordelijkheid is gebleven, maar het instrumentarium om die
verantwoordelijkheid waar te maken is veranderd. De school moet allerhande rapporten
en instrumenten aanmaken (bijvoorbeeld stappenplannen, verslaggeving over diverse
overlegrondes, schoolgidsen, schoolplanners,...) die (tevens) als bewijs kunnen worden
voorgelegd. Extra financiering voor projecrwerking of vernieuwingsprocessen is immers
'ïoorwaardelijk' (Onderwijsraad, 2004).

Er is tot op heden nog weinig zicht op de impact van deze "nieuwe" instrumenten op
het veld (Verstegen, zie elders in deze publicatie). Daarom zou de overheid onderzoek
op gang moeten brengen naar de effecten van z:\n sturingsinstrumenten. Hoe kijken
scholen aan tegen zo'n instrument? \Welke impact heeft het op het concrere denken en
handelen van de schoolbetrokkenen? Hierbij zal men niet alleen moeten kijken naar het
type instrument, maar ook naar de concrete wï1ze waarop de overheid dit instrument
gebruikt om scholen te "responsabiliseren". Zo'n onderzoek moet dan passen in een lan-
getermijnbeleid dat het beleidsvoerend vermogen wil verhogen.

Toch vinden we in de literatuur nu al duidelijke indicaties over de wijze waarop de over-
heid zinvol kan sturen of vinden we verwijzingen naar wat ze zoveel mogelijk moet ver-
mijden.

De overheid moet een doorgedreven vorm van externe sturing vermijden. \íant dat
soort sturing leidt ertoe dat schoolteamleden zich niet langer als autonoom hande-
lende professionals gedragen, maar wel als uiwoerders. Daarom moer de overheid
ook het gebruik van gestandaardiseerde protocollen vermijden, precies omdat zulke
standaard protocollen een gevaar voor sterke externe sturing in zich dragen (Ver-
biest, zie elders in deze publicatie). Ook Vandenberghe (2004) stelt dat de overheid
de maatregelen waarmee zrshetsturen van onderwijs beoogt, soms zelf instrumenta-
liseert en/of dat andere instanties en/of personen ze in concrete activiteiten uirwer-
ken. Dit kan tot gevolg hebben dat maatregelen die niet bedoeld zijn om sterk te stu-
ren, in de praktijk toch als te sturend worden ervaren door scholen. Moet men zich
dan de vraag stellen of de reacties van scholen en leraren op die insrrumenten en/of
activiteiten nog overeenstemmen met de aanvankelijke beleidsbedoelingen. Boven-
dien blijkt er bij scholen heel wat kritiek te leven op het specifieke taalgebruik. Er
ontstaat een zekere allergie voor sommige "Brusselse" terminologie.
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"Her exrern en centraal ontwikkelen van eindtermen en ontwikkelingsdoelen, het

voorschrijven van basiscompetenties, het introduceren van procedures en daaraan

gekoppelde insrrumenren, de hulp die scholen krijgen om de procedures en instru-
menten goed toe te passen, enz. Ieiden bij de leerkrachten tot het gevoel dat hun per-

soonlijk opgebouwde kennis (praktijkkennis) niet meer belangrijk is. Dit is uiteinde-

lijk niet bevorderlijk voor hun professionele ontwikkeling" (Vandenberyhe,2004).

Dat gevaar wordt nog groter als men aan de centraal ontwikkelde eindtermen ont-

wikkelingsdoelen en aan de leerplannen ook een centrale toetsing koppelt. "De

ruimte om persoonlijk te oordelen, volgens persoonlijk opgebouwde criteria, over de

kwaliteit van zynlhaar onderwijs wordt steeds kleiner omdat de beoordeling steeds

meer geleid wordt door extern aangeboden instrumenten' (Vandenberghe, zie elders

in deze publicatie).

Elk voorstel voor nieuwe wettelijke regels moet kritisch worden bevraagd (Verstegen,

zie elders in deze publicatie). Men moet altijd afwegen of ervoldoende intrinsieke

veranrwoording is voor een nieuw regelgevend initiatief. Dat neemt niet weg dat de

regelgeving in elk geval vrijheid en gelijkheid moet waarborgen. Eerder stelde ook de

Raad Basisonderwijs (2001) dat regelgeving bakens kan uitzetten en minimale rech-

ren en plichten kan waarborgen. Regelgeving hoeft dus niet per definitie negatief te

zijn voor het beleidsvoerend vermogen van scholen. Veel hangt af van de wyze waar'
op de regelgeving vorm kríjgt. Ze is echter zelden een garantie dat men de gewenste

doelen op schoolniveau realiseert.

Participatie beschouwen we als een belangrijk instnument voon schoolont-
wikkeling en voot het ontstaan van een goed leerklimaat. Panticipatie leidt
tot een gnotere gezamenlijke gerichtheid op het doel. Daarom is het goed
dat de ovenheid een kaden aanneikt voon effectieve panticipatie, een kaden
van waaruit de school een eigen dynamiek kan ontwikkelen.

Het creënen van een participatiecultuun is echter meer dan het creënen van
fonmele structuren of inspr^aak op papier. Het is een groeiproces én geen
eenmalige gebeurtenis dat samenvalt met het installeren van allenhande
participatie-organen. De ovenheid moet zich daanom hoeden voon al te stu-
nende bepalingen, voor het opleggen van stnuctunen zodat er voon de school
voldoende ruimte blijft om een eigen tijdspad en dynamiek te ontwikkelen.

Elk nieuw sturingsinstrument moet kritisch worden onderzocht. Men moet nagaan

in welke mate het nieuwe sturingsinstrument gevaar inhoudt voor indirecte norme-

ring (Verstegen, zie elders in deze publicatie). Een voorbeeld mag dit verduidelijken.

Een beleidsverklaring vanv/ege de minister doet scholen anticiperen op mogelijke

nieuwe initiatieven van de overheid, Daardoor ontstaat er een indirecte normering
die op dat moment nog onvoldoende wettelijk onderbouwd of zelfs goedgekeurd is.

Begin 2OO2 maakte de toenmalige ministen van Ondenwils gebruik van een
nieuw stuningsinstnument voor haar beleid inzake buitengewoon onderwijs.
De minister lanceerde een discussietekst oven "maatwerk in samenspnaak".
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Deze discussietekst lanceende een aantal innovatieve ideeën in verband met
de samenwenking tussen het gewoon en het buitengewoon onder.wijs. Op
het veld heeft deze tekst effectief tot veel discussie geleid maar ook tot veel
onnust en voontijdige bewegingen. De ovenheid lanceende een sturingsin-
strument waarmee het veld minder vertrouwd was, gaf de betekenis van

' het stuningsinstrument onvoldoende aan. De overheid heefb geen besluiten
gefonmuleerd. De discussie bleef open. Zo geefb een sturingsinstnument
aanleiding tot indirecte normening.

De mate waarin nieuwe sturingsinstrumenten een positieve of negatieve impact heb-
ben op het beleidsvoerend vermogen hangt vooral af van de concrere vormgeving
van het sturingsinstrument. De overheid moet dus veel aandacht schenken aan de fa-
se van concrete uitwerking van sturingsinstrumenten . Ze betrekt daar best experts
bij en gaat vooraf "steekproefsgewijs" na welke impact het instrument heeft op het
beleidsvoerend vermogen van scholen.

De overheid zou de mate van autonomie die ze aan scholen toekent, kunnen afstem-
men op de mate van beleidsvoerend vermogen (Onderwijsraad,2002). \Tanneer de
mate van autonomie te groot is in verhouding tot het beleidsvoerend vermogen van
scholen, ontstaat er een gevaar op interne overregulering, sluipnormering en kwali-
teitsverlies van het onderwijs. Zulke scholen zijn niet in staat om te gaan met de hen
toegemeten autonomie en proberen deze zo snel mogelijk op te vullen met allerhan-
de eigen regels en procedures. \íanneer de mate van autonomie te klein is in verhou-
ding tot het beleidsvoerend vermogen van scholen, bestaat er een risico op onnodige
frustratie of overtreden van de regelgeving. Zulke scholen zijn veranderingsbereid
maar worden gehinderd door "onnodige" regelgeving.

De Onderwij sraad (2002) ziet zo'n variabele graad van autonomie als een mogelijke
oplossing in een situatie waar niet alle scholen over een voldoende ontwikkeld be-
leidsvoerend vermogen beschikken. De beleidsruimte van scholen varieerr dan vol,
gens hun vermogen om de autonomie in te vullen. Volgens de Onderwijsraad moer
het uitgangspunt hierbij ztln dat scholen zelf nagaan of hun beleidsvoerend vermo-
gen voldoende ontwikkeld is en of ze dan in aanmerking willen komen voor meer
beleidsruimte. Voor deze zelfbeoordeling zou aan scholen een instrument rer be-
schikking gesteld kunnen worden.

\íe achten zo een vorm van differentiatie niet haalbaar in de Vlaamse context. Her
beheren en beheersen van gedifferentieerde bekostigingsvoorwaarden geeft aanlei-
ding tot een nieuwe drukkende bureaucratie (Verstegen, zie elders in deze publica-
tie). Ook het feit dat men de gedifferentieerde overheidsaansturing zou baseren op
wat scholen zelf vinden of vaststellen over de mate waarin ze over beleidsvoerend ver-
mogen beschikken, doorstaat volgens Verstegen de toets aan het legaliteitsbeginsel
van art. 2l par.5 niet. Verstegen vreest verder dat een vrijere invulling van de collec-
tieve arbeidsovereenkomsten het integrale verloningsbeleid zou raken.
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De overheid kan "experimenten" gebruiken als tijdelijk instrumenten om scholen

een bepaalde mate van autonomie toe te kennen. Dan is er wél een voldoende ver-

fijnde decretale basis nodig voor het toestaan van afwijkingen. Verstegen (zie elders

in deze publicatie) geeft aan dat de overheid moet overwegen om een algemene ex-

perimentenwet in te voeren waarin ze dan duidelijk aangeeft wat de mogelijkheden

en grenzen zijn voor het toestaan van experimenten. Hij suggereert, zich beroepend

op een advies van de Raad van State, een maximumduur voor tijdelijke maatregelen

die de regering neemt. Verder denkt hij aan formele beperkingen zoals een doorge-

dreven mededeling aan het Vlaams Parlement.

- lWe stellen vast dat zowel de manier waarop als de concrete elementen en inhouden

die de overheid financiert, een belangrijke sturende impact hebben op scholen. Via
de financiering kan de overheid scholen zeer expliciet aansturen. Het werken met
"gekleurde" middelen bijvoorbeeld druist in tegen de ontwikkeling van beleidsvoe-

rend vermogen als dergelijke middelen steeds maar voor een korte termijn worden

toegekend. Bij implementatie van vernieuwingen moeten we al vlug denken aan cy'
cli van drie tot zes jaar of langer. Door steeds wisselende inhouden of elementen te

financieren verhindert de overheid dat scholen een langetermijnvisie ontwikkelen en

het bijhorende beleid voeren. De overheid kan de onwikkeling van beleidsvoerend

vermogen van scholen anderzijds wel bevorderen door aangepaste en voldoende fi-
nanciering gedurende een voldoende lange termijn.

Scholen hebben ook middelen nodig om te investeren in aangepaste gebouwen. Als

leraren en schoolleiding gezamenlijk vorm willen geven aan schoolbeleid dan is er in
de school ruimte nodig om te overleggen, om te werken (computerinfrastructuur),

om elkaar te ontmoeten, om zich bij te scholen en te informeren (bibliotheek, tijd-
schriften, enz). Deze andere infrastructuur is op onze scholen dikwijls nog nauwe-

lijks voorhanden.

Steeds vaker opteert de ovenheid voor innovaties via voonwaardelijke pno-
jectfinanciering. Een goed voorbeeld is de implementatie van het GOK-de-
cneet. De ovenheid vraagt scholen een GoK-beleid uit te tekenen en geeft
hen unen om personen deeltijds aan te werven. Maar is dit tijdelijk of penma-
nent? Zal de ovenheid de middelen na X aantaljaren terugnemen of kan de-
ze wenking echt in de schoolwenking wonden getntegneend?

De ovenheid is zich er best van bewust dat en enkel kans op slagen ontstaat
wanneen zij aan vennieuwing voldoende implementatietijd geeft. Wat we nu
nog alte vaak meemaken, is dat pnojecten een konte looptiid kriigen via aan-
vragen die jaanlijks hernieuwd moeten worden, dat pensonen tildelijk moeten
ovenstappen in statuten die geen enkele zekenheid bieden, dat nieuwe be-
gnippenkaders worden opgednongen zonder dat ze zongvuldig kunnen afge-
toetst wonden in de eigen schoolpraktijk enz. Een succesvolle implementatie
van een pnoject ontstaat dankzij een mix van initiatieven:
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- waarbij "tnekkens" negelmatig inspiratie kunnen opdoen in collegagroepen
die schooloverstijgend actief zijn ;

- lerende teams in een veilige [schoolexterne] context vaardigheden kun-
nen trainen die schoolspecifiek inzetbaan zijn en;

- via een olievlekbeweging van initiatie over venkenning naan venankering
een schoolbneed dnaagvlak wordt genealiseerd.

- \íanneer de overheid veranderingen invoert in onderwijs, moet zy het onderwijs de

tijd en rust gunnen om deze verandering goed door te voeren. De overheid moer ver-
mijden om met nieuwe veranderingen te komen voordat de voorgaande goed 'ïer-
teerd" zijn. Olthof en Leenheer (2004) noemen te snelle veranderingen of een poli-
tiek die reageert op incidenten (bijvoorbeeld ondernemerschap, behalen van het rij-
bewijs, enz) remmende factoren voor schoolontwikkeling. Met andere woorden de
overheid maakt het scholen moeilijk om methodisch en planmatig te handelen door
hen altijd weer in sneltempo van het éne avontuur in het andere te storren. Een
doordachte planmatige benadering gaat versnippering tegen en laat toe om te wer-
ken vanuit de eigen kracht en competentie, om élan en slagkracht op te bouwen in
wat men onderneemt, om de sturing van het proces veel meer van binnenuit te laten
komen, enz.

Naast de overheid zijn ookheel wat andere actoren of initiatieven (al dan niet bewust)
op een sturende wyze actief in het onderwijsveld. Het gaar dan bijvoorbeeld om: de
(koepels van) inrichtende machten, sommige pedagogische begeleiders, sommige na-
scholingsorganisaties, de werkgevers, de SERV sectoren, de hogescholen en universitei-
ten (via maatschappelijke dienswerlening), enz. Recent kunnen nog een aantal andere
actoren toegevoegd worden aan dit lijstje zoals de lokale overlegplatforms (LOPt), de

scholengemeenschappen of -groepen, enz.

Al te veel sturing (vanwege verschillende actoren) houdt een risico in op versnippering.
Fragmenteren van terreinen waar scholen aan moeten werken en de bijhorende vraag
om te verantwoorden, werkt versnippering van het schoolbeleid of stuurloosheid van de
school in de hand. Dit geldt evenzeer voor het projectmatig toewijzen van financiële
middelen. De werkwijze die opgelegd wordt, is meestal ook nogal dwingend (zie bij-
voorbeeld GOK: van beleidsplan en implementatie naar zelfevaluatie en controle).
Scholen ervaren dat ze moeten meeschuiven in een strak regime; en soms ontstaan dan
tegenbewegingen (de kat uit de boom kijken). Er doet zich ook een opbod voor van
projectmatige "eisen" tegenover scholen. \íant niet alleen de centrale overheid, maar
ook allerlei andere actoren vragen scholen steeds weer om op dezelfde manier in te stap-
pen in steeds nieuwe, andere projecten die nuttig en nodig zyn. Het risico op versplin-
tering groeit dus naarmate het aantal "sturende" actoren toeneemt.
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De nealisatie van het gelilke-kansenonderwils zoals dat vorm kneeg in het GOK-

decreet is een mooi voorbeeld van een te sturende wenkwijze bij de invoening
van het beleid. Tijdens het eerste schooljaar voert de school, venplicht, een om-
gevingsanalyse uit aan de hand van een voongestructuneerd dossien De scho-
len wordt gesuggereend om daarvoon een bepaald instrument te gebruiken. ln
het tweede jaar. venplicht de ovenheid de school om een zelfevaluatie uit te voe-
nen. ln het daaropvolgende jaan voert de inspectie een evaluatie uit van het ge-

br.uik van de GOK-uren . Zo wil de overheid de scholen stimuleren om aan gelij-
ke kansen te wenken voor alle leenlingen.

We vnagen ons af of dit de meest aangewezen weg is om leranen en scholen te
ondensteunen om een lokaal gelijke-kansenbeleid te ontwikkelen en met zorg uit
te voeren. Bevonderen deze maatregelen de pnofessionaliteit van de lenaan, het
functionenen van teams en de noodzakelijke schoolontwikkeling [Vandenbenghe,
2OO4)?

Soms blijkt dat allerlei organisaties rondom de school, de middenveldorganisaties inbe-

grepen, de beleidsruimte die scholen is toegekend willen invullen met eigen richtlijnen

of "projecten". Dit vergroot de druk op de scholen om voldoende beleidsvoerend ver-

mogen te ontwikkelen. Slechts dan kunnen ze adequaat omgaan met de druk van al de-

ze acroren rondom zich. Anderzijds kunnen deze organisaties ook een partner zijnvoor
de school als ze haar ondersreunen bij de onmikkeling van beleidsvoerend vermogen.

7.e Controle

Controle heeft een grote impact op de activiteiten van scholen. In de concrete uitrn'er-

king van het beleid besteedt een school relatiefveel aandacht aan verantwoording ("ac-

countability'').

Daarom vinden we dit luik belangrijk in het kader van een discussie over beleidsvoerend

v€rmogen. \We willen verduidelijken dat controle het beleidsvoerend vermogen niet al-

tijd belemmert. Controle kan het beleidsvoerend vermogen ook stimuleren. Tussen ver-

antwoording en controle enerzijds en beleidsvoerend vermogen anderzijds bestaat een

zekere spanning. Beleidsvoerend vermogen stimuleren via controle is dus niet evident.

Dat komt omdat het paradigma bij verantwoorden vanuit controle verschilt van het pa-

radigma bij verantwoorden in functie van groei en ontwikkeling. Vandenberghe (zie eI-

ders in deze publicatie) geeft een viertal verschillen tussen beide paradigma's. \íe zetten

deze verschillen in een schema.
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Verantwoording vanuit groei en
ontwikkeling

Verantwoording vanuit externe
controle

Appneciatie van venschillen Standaandisatie

Opstanten van activiteiten Antwoonden geven op vnagen

Uitdeinende verantwoondelijkheid Gefixeende venantwoondelijkheid

Professioneel vensterken
"empowening"

Contnole van de actoren en/of
onganisatie

Verschillende deskundigen vermelden belangrijke kenmerken van controle die ervoor
zorgen dat ze het beleidsvoerend vermogen niet belemmert, maar mogelijks zelfs stimu-
leert:

- Vóór de controle moeten scholen voldoende leerkansen krijgen. \íe stellen immers
vast dat scholen zich soms op zeer korte termijn moeten verantwoorden. In zo'n ge-

val heeft de school geen enkele kans om met vallen en opstaan een beleid te ontwik-
kelen en te voeren. De GOK-evaluatie is een voorbeeld van controle die te snel volgt
op het geïnitieerde overheidsbeleid.

De mate van verantwoording moet in overeenstemming zijn met de doelen. Het ge-

beurt dat scholen veel energie moeten steken in verantwoording. Er rest dan geen

energie voor de essentie. De hele aanpak rond de controle van het GOK is een voor-
beeld waarbij de mate van veranrwoording de doelen en in heel veel gevallen de be-
schikbare middelen overstijgt.

De yeranrwoording die scholen moeten afleggen, mag niet gebeuren via externe, ge-

standaardiseerde procedures. "Deze vorm van verantwoording leidt immers tot
sluipnormering. De manier waarop scholen veranrwoording afleggen, moer hen de
mogelijkheid bieden op een eigen wijze te tonen hoe ze hun autonomie invullen."
(Vandenberghe, zie elders in deze publicatie)

Controle moet ingaan op de kenmerken en kwaliteiten van de lokale context. Op
basis daarvan kan de school een toekomstgericht lokaal beleid voeren. Zoniet kan
verantwoording gericht op controle leiden tot valse duidelijkheid, aldus Vanden-
berghe (zie elclers in deze publicatie). Scholen vertellen aan externen immers maar de

helft van de waarheid. Bouwen spreekt in dit verband over defensieve routines.

'Als de onderzoeksinstttntie aftandelijk en éénzijdig het onderzoek "controleert" zal er

geen mede-eigenaarschap zntstltan uoor de uerandering. Er zullen zich integendeel onge-

wentte fficten uoordoen, zoals defensiuiteit en pogingen om te ontsnappen aan de moge-

lijke geuolgen" (Bouwen, zie elders in deze publicatie).
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De sterk eenvormige systeemcontrole (of -evaluatie) op basis waarvan de inspectie

werkt, is dus niet in overeenstemming met een concept dat het beleidsvoerend ver-

mogen van scholen wil versterken. Ook een zeer gedetailleerd en sturend kader voor

de controle kan tot gevolg hebben dat scholen en leraren zich vooral uiwoerend op-

stellen. In Nederland vangt men nogal wat signalen op uit het veld dat het massieve

en conrrolerende karakter van het gebruikte toezichtkader, leidt tot meer uniformi-
teit en barrières opwerpt voor de ontwikkeling van de school (Kok, 2004). Daarom

pleit Verbiest (zie elders in deze publicatie) voor een zeer beperkte, maar wel essen-

tieële rol van de inspectie: het bewaken van de ondergrens van de kwaliteit. De in-
spectie kan bijgevolg niet de rol vervullen van pedagogisch begeleider.

- Als de inspectie duidelijke indicatoren voor schoolinterne capaciteit hanteert, heeft

dat een positieve impact op de aandacht voor de ontwikkeling van schoolkwaliteit.

Economisch geïnspireerde of ééndimensionale kwantitatieve indicatoren gaan soms

voorbij aan de essentie van het schoolgebeuren. De controle moet dus vooral aan-

dacht schenken aan de interne processen in de school en minder aan schriftelijke

verantwoordingsstukken.

Bouwen (zie elders in deze publicatie) wijst op het gevaar van lange feedbackloops.

Die lange feedbackloops zijn een gevolg van de toenemende nadruk op outputcon-
trole. De weg die individuele metingen van leerlingen afleggen naar de hoogste ni-
veaus is zeer lang. Zo'nlange feedbackloop geeft geen inzicht in de hvaliteit van de

tussenliggende sturingsprocessen die tot deze individuele leerlingenresultaten heb-

ben geleid. Bovendien creëert deze vorm van feedback geen mede-eigenaarschap van

alle betrokken actoren. Daarom bepleit Bouwen korte feedbackloops, feedback die

dus zo dicht mogelijk bij de actie en de mogelijkheid tot bijsturen ligt.

Het concrete voorstel van Vandenberghe (zie elders in deze publicatie) om controle toch

te verzoenen met beleidsvoerend vermogen van scholen sluit sterk aan bij de bovenver-

melde bevindingen van deskundigen. Om controle te verzoenen met beleidsvoerend

vermogen, moet de controle gegevens verzamelen over indicatoren in verband met de

drie arrangementen (beleidsarrangementen, managementarrangementen en pedago-

gisch-didactische arrangementen) en vooral over de aanwezigheid en/of afwezigheid van

relaties ertussen.

De inspectie gaat dan bijvoorbeeld na:

op welke wijze het overheidsbeleid is uitgewerkt in het algemene beleidsplan;

- welke structuur in de school aanwezigis om centrale initiatieven te kunnen beoorde-

len en een algemeen beleidsplan uit te werken;

of de school het algemene beleidsplan omzet in concrete projecten;

of er een duidelijke relatie is tussen het algemene beleidsplan en de meer concrete

doelen;
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hoe de coórdinatie gebeurt van de concrete activiteiten. Bestaan er coórdinatiestruc-
turen die ovedeg en vooral informatiedoorstroming tussen verschillende eenheden
organiseren?

hoe initiatieven inzake professionele onmikkeling afgestemd zljn op de realisatie van
het algemene beleidsplan;

of de schoolleider keuzes maakt die leiden tot aangepaste schoolprojecten en of de

schoolleider deze keuzes intern en extern verantwoordt;
of de school data verzamelt over verschillende aspecten van het functioneren van
scholen en van leerkrachten. Reflecteert de school over de resultaten en de gang van
zaken? Is er afstemming tussen de resultaten van dataverzameling en reflectie ener-
zijds en de geplande schoolprojecten anderzijds?

Indien de gemeenschapsinspectie de feedback over een aantal procesindicatoren op een

heldere manier koppelt aan de wijze waarop de school concreet werkt aan een zeer be-

perkt aantal projecten en aan de resultaten ervan. Op die manier kan externe controle
de groei van beleidsvoerend vermogen bevorderen. Het paradigma van externe controle
verschuift dan naar het paradigma van groei en ontwikkeling. Door de beoordeling van
procesindicatoren te koppelen aan een beperkt aantal projecten, accepteert de inspectie
de verscheidenheid in het onderwijsveld. Ze initieert nieuwe activiteiten. Ze werkt mee

aan de professionele versterking van het team, en ondersteunt de uitdeinende verant-
woordelijkheid van de school (zie ook Vandenberghe,2004).

Deze manier van werken impliceert dat naast de externe evaluatie door de gemeen-
schapsinspectie, de scholen ook een systeem van zelfevaluatie hanteren. Die zelfevalua-
tie moet bovendien gericht z\n op dezelfde schoolprojecten. De selecde van schoolpro-
jecten is dan het resultaat van afstemming tussen externe verwachtingen en intern opge-
starte projecten. De afstemming tussen zelfevaluatie door de school en externe evaluatie
gebeurt best via een coóperatief model. "In dit model overleggen de school en de exter-
ne evaluatoren over wat er wordt geëvalueerd en hoe dit zal gebeuren en bijvoorbeeld
ook over dewtlze waarop kan gebruik gemaakt worden van reeds verzamelde evaluatie-
data. Op deze manier kan tegemoet gekomen worden aan "controle" door externen en
aan de "ontwikkeling van de school"." (Vandenberghe,2004, p.20)

Vanuit diezelfde motivatie kunnen we ook overwegen om scholen meer verantwoorde-
lijkheid te geven voor hun eigen externe controle. Bijvoorbeeld door hen meer ruimte te
geven om zelf te bepalen in welke periode en in welk schooljaar zij een doorlichting
wensen. Op die manier doorkruist controle geen eigen initiatieven (of, zoals dat meest-

al gaat, leidt controle niet tot opschorting of afuoeren van initiatieven) en zijn scholen
genoodzaakt tot planning en strategisch denken. Dit kan nog verstevigd worden door
hen bijvoorbeeld verantwoording te laten afleggen voor hun eigen ontwikkeling op ba-
sis van schooleigen data die ze zelf bekomen met schooleigen (gemaakte) instrumenren.
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Bij schooldoorlichtingen in het gewoon en het buitengewoon basisondenwijs be-
steedt de inspectie aandacht aan het beleidsvoenend vermogen van scholen.
Dit blijkt o.a. uit de vier kenmerken en de 15 indicatonen die voorgesteld en be-
schreven wonden in het ondendeel "pnoces" van het CIPO-model. Met andere
woonden, de inspectie verzamelt infonmatie over het beleidsvoerend vermogen
van scholen en heeft bijgevolg de mogelijkheid om hienover feedback te geven
aan scholen.

Belangrijk is de vnaag aan welke voorwaanden deze feedback moet voldoen om
scholen [directieteams en leenknachtenteamsJ te motivenen om naast het werk
in de klassen, ook te werken aan de ontwikkeling van de school-als-organisatie
en aan de professionele ontwikkeling van het team.

Men envaant feedback als stimulenend en ondensteunend als de inhoud henken-
baan is voon de betrokkenen. Als er met andene woonden duidelijke venwijzingen
gegeven worden naar en concrete uitspnaken gedaan worden oven voor ieden-
een herkenbane activiteiten. De betnokkenen herkennen de informatie omdat
ze betnekking heeft op activiteiten waarmee alle leenknachten in de school bezig
zijn en die als zodanig ook voor iedereen belangriik zijn. De kans is biigevolg
gnoot dat men de feedback en de daaraan gekoppelde voonstellen aanvaandt of
op zijn minst beschouwt als zinvol voot toekomstige activiteiten. De gegeven
feedback wondt met andene woonden niet envanen als contnolenend of beoorde-
lend.

Zo dit laatste wél het geval is, ziln algemene uitspnaken oven doelgerichtheid in
een school, oven leidenschap, over [formele en infonmele] communicatie, enz.
niet functioneel. Feedback oven deze en andere indicatonen zal dus pas als zin-
vol en ondersteunend envanen wonden als die betnekking heeft op concnete ac-
tiviteiten in venband met bijvoorbeeld "lenen lenen", "differentiatie in de lessen
Nedenlands", "problemen lenen fonmuleren, analysenen en oplossen in de les-
sen wiskunde", enz. en als de inspectie die beperkt tot één bepaald pt'oiect
waanaan een school aan het wenken is.

We stellen voor dat de inspectie, gebnuik makend van een vendene differentia-
tie van het huidige doonlichtingskader, in een bepenkt aantal scholen [bij voot'-
keun in eenzelfde negioJ, de realisatie van één pnoject doot'licht. Dit gebeunt het
best in afspraak met de scholen en het zou interessant zijn indien de inspectie
in al die scholen hetzelfde of een gelijkaardig pnoject zou doorlichten [bijvoot'-
beeld differentiatie in de lessen wiskunde in alle leerjarenl.

Ongetwijfeld zal men voon deze variant van een doorlichting het doorlichtingsin-
stnumentanium moeten aanpassen en uitbreiden [bijvoorbeeld meer obsenva-
ties in de klassen; meer gespnekken met leenkrachten en leerlingen; uitvoenige
analyse van hoe dit pnoject werd gestart; gesprekken met de begeleiding indien
die erbij betrokken is; analyse van hoe de school resultaten van het project ven-
zamelt en analyseent; enz.J. En daarnaast zal men een aangepaste vorm van
verslaggeving voon de school en voor de begeleiding moeten uitwenken. Het
nappont zou aanleiding moeten geven tot een discussie binnen de school en tot
vendene actieplannen ontwikkeld in samenwerking met de begeleiding. De in-
spectie zou ook speciale aandacht kunnen besteden aan werkwijzen [metho-
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denl om gegevens te venzamelen [bijvoorbeeld via obsenvaties, enz.]. De enva-
ning met deze vorm van doonlichting zou de school ertoe moeten brengen om
in de toekomst zelf de evolutie van pnojecten binnen de school te evalueren.

Ten slotte suggereren we dat de inspectie van dit "expeniment" een goed gedo-
cumenteerd venslag opstelt. Dit verslag is een bnon voor vendene pnofessionali-
sening van de inspectie, voor intenessante gespnekken tussen inspectie, bege-
leiding en nascholing, maar is ook een signaal aan de scholen [en de begelei-
dingJ dat de inspectie indendaad belang hecht aan het bevondenen van het be-
leidsvoenend venmogen van scholen.

7 "3 Opleiding

Inzljn reactie op de aanbevelingen in het auditrapport inspectie, pedagogische begelei-
ding en Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO) (Vlaamse Onderwijsraad,2003)
bepleit de Vlor de versterking van de professionaliteit van schoolbesturen, schoolleiders
en van de leraar om het beleidsvoerend vermogen van scholen te bevorderen. \Vij on-
derschrijven dit pleidooi. Opleiding van leraren, schoolleiders en van schoolbesturen is

een krachtig instrument om het beleidsvoerend vermogen van scholen te versterken.

In het vorige deel spraken we al over het belang van deskundigheidsbevordering. rWe

hebben het dan over de in-servicetraining. Als we spreken over opleiding dan bedoelen
we de initiële opleiding die externe instituten aanbieden of aansturen. \7e maken een

onderscheid tussen de opleiding van leraren, van schoolleiders en van schoolbesturen.

7.3.1 Opleiding van leraren

\7e splitsen de initiële opleiding en de deskundigheidsbevordering (aanvangsbegelei-

ding en nascholing) in deze synthesetekst op. Daarmee willen we zeker niet verhelen dat
er behoefte is aan een grotere onderlinge afstemming tussen deze twee componenten.
Samenwerking en overleg tussen de verschillende opleidingen en scholen is noodzake-
lijk. Hun gemeenschappelijke set basiscompetenties kan hiervoor een vruchtbare basis

vormen.

Verschillende deskundigen wijzen op belangrijke hiaten in de initiële opleiding als we
het beleidsvoerend vermogen van scholen willen bevorderen:

Leren via de praktijk komt nog te weinig aan bod in de initiële lerarenopleiding.
Nochtans zijn leerprocessen slechts vruchtbaar wanneer ze een toetssteen vinden in
de praktijk, wanneer de opleiding een confrontatie en samenhang realiseert tussen

theorie en praktijk. Reflectie over de theorie in de praktijk en vice versa is dan essen-
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tieel. \7e pleiten ervoor om het praktijkleren uit te breiden en meer ruimte te schep-

pen op de stageschool om leraren in opleiding als medeleraren in te schakelen in het

team (zie ook Verbiest elders in deze publicatie). Voordeel van deze werkrvijze is, al-

dus Verbiest, dat leernetwerken ontstaan tussen zittende en aanstaande leraren.

De opleiding van leraren is vaak nog te smal en/of te vakdidactisch gericht (Leen-

heer,2004). \7e vinden leren op de werkplek en betrokkenheid bij het beleid essen-

tieel. Voorwaarde is wel dat leraren al in de opleiding met dit soort ideeën vertrouwd

geraken.

De ingroei in het beroep is nog niet systematisch genoeg. \íe volgen Bouwen (zie el-

ders in deze publicatie) als hij stelt dat het zich professionaliseren in een "vali'ofeen
beroep gelijkstaat met het ingroeien van perifeer lid naar centraal lid in een praktijk-
gemeenschap. Dit proces kan'versneld" worden door duale leerroutes te creëren.

Die kenmerken zich door een duidelijker afstemming tussen de leer- en werkervarin-

gen. Aelterman (zie elders in deze publicatie) geeft aan dat buitenlandse voorbeelden

ons leren dat duale leerroutes rijke leereffecten opleveren voor zowel het werkveld als

de opleidingsverstrekkers.

De specifieke klemtonen die we bij de deskundigheidsbevordering (aanvangsbegelei-

ding en nascholing) willen leggen om het beleidsvoerend vermogen te onrwikkelen,
hebben we reeds aangekaart bij punt 6.6.

Aanvangsbegeleiding betrefb in eerste instantie het "drempeljaan", het jaar dus
waarin de kersvense lenaan ovenstapt van de lerarenopleiding naar het werk-
veld. Tijdens dat stantjaan zien beginnende lenanen zich met een aantal vaak te-
nugkerende pnoblemen geconfronteend, met name: orde en tucht, onganisatie
van onderwijs- en leeractiviteiten, motivenen van de leerlingen, omgaan met
verschillen tussen leerlingen en met pnobleemgedrag bij leerlingen, contacten
met oudens,enz. Allemaal zaken die te maken hebben met hun kennopdnacht
als lenaan, namelijk effectieve onderwijs- en leerpnocessen uitwerken en begelei-
den die alle leenlingen ten goede komen. Vandaan dat het belangrijk is om tii-
dens dit drempeljaan de nieuwe lenanen niet te ovenstelpen met waslijsten extra
taken, maan integendeel tijd en ruimte vnij te maken om hen te ondensteunen
bij het waarmaken van die kerntaak. Dit kan in de vorm van een afstemmings-
gesprek aan de stant. Daanin venduidelijkt men een aantal duidelijke leergebied-
en klasgebonden doelstellingen die bijzondene aandacht zullen knijgen tijdens
dat eenste jaar. Deze doelstellingen kunnen vervolgens het voorwenp worden
van begeleidings- of coachingsgespnekken met de betnokken leraan Zonden de
situatie te willen bruuskeren, kunnen hien van bij de stant evenwel ook een paar
doelstellingen op gebied van een gedeelde beleidsvoering mee opgenomen won-
den, zodat ook dit aspect voorwenp kan zijn van begeleiding en coaching tildens
het ingroeien gedunende het drempeljaan
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Als de lerarenopleiding model wil staan en inspiratie wil bieden, dan moet ook de des-

kundigheidsbevordering van de lerarenopleiding voldoende aandacht krijgen. Leraren-
opleiders hebben dus ook de verantwoordelijkheid en de plicht om hun eigen ontwik-
keling te sturen.

7.3.2 Opleiding van schoolleiders

Eerder stelden we dat de schoolleider een cruciale rol vervult in het ontwikkelen van be-

leidsvoerend vermogen van scholen. Dat betekent alleszins dat de versterking van de

professionaliteit van schoolleiders een hoge prioriteit zou moeten hebben. Beleidsvoe-
rend vermogen beschouwen we als een dynamisch begrip dat vooral in relatie tot de bui-
tenwereld concrete invulling krijgt. Dan rijst de vraag hoe de schoolleider de competen-
tie kan ontwikkelen om het beleidsvoerend vermogen van een school te versterken. Dit
kan niet gewoon via een éénmalige cursus. Ook hier geldt dat men veeleer een formule
zal moeten zoeken die toelaat te leren via de praktijk. De opleidíngzou dus strikt erva-

ringsgebonden moeten zijn. Men zou bijvoorbeeld de competentieontwikkeling van di-
recteurs kunnen ondersteunen bij opleiden naar aanleiding van het realiseren van een

professionaliseringsbeleid, het uitwerken van een plan voor samenwerking met het
CLB, het invoeren van een nieuw evaluatiesysteem in de hele school, het ontwikkelen
van een plan voor de begeleiding van beginnende leerkrachren, enz. Uitgangspunr en

basis voor de relatief systematische opleiding zijn dus beleidsplannen (geen zeer concre-
te beleidsacties) die een directie wenst te realiseren, bijvoorbeeld tijdens de volgende
twee schooljaren.

Wij zijn het bijgevolg eens met de Raad Basisonderw\s (2004) die zes kenmerken van
professionele onmikkeling van schoolleiders benoemt. De professionele ontwikkeling
van schoolleiders moet:

gericht zyn op het leren van leerlingen en van professionals;
gericht z4n op het ontwikkelen van integraal leiderschap;
vooral plaatsvinden binnen de context van de school;
interactief en coóperatief vedopen;
een permanent proces zijn;
ondersteund worden.

\ffij menen dat ook de schoolleider nood heeft aan een goede basisopleidin g. Zij kan ui-
teraard juridische aspecten en financieel beleid omvatten, maar veel belangrijker is even-

wel de voorbereiding op adequaat leiderschap en op het ontwikkelen van de capaciteit
om het beleidsvoerend vermogen bij alle actoren in en om de school aan te spreken. Om
dat te bereiken, moet men vaardigheden kunnen oefenen die gericht zrln op het bevor-
deren van uitwisseling en samen\Merking, en moet men zich attitudes eigen maken die
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gericht zijn op het creëren van een open cultuur die in het teken staat van participatie en

betrokkenheid. In Vlaanderen is juist dit luik in de basisopleidingen voor schoolleiders

onderontwikkeld.

Daarnaast blijven gedurende de hele loopbaan ervaringsgerichte trainingen nodig.

Schoolleiders kunnen er in groep leertrajecten doormaken en elk met hun eigen school

en leefwereld aan de slag gaan. Zo kunnen ze al doende hun leiderschap beleven. Ook
tal van activiteiten kunnen de professionele ontwikkeling van de schoolleider stimule-
ren: mentoraat, zelfstudie, reflectie, netwerk, raadplegen van experts, enz. (zie ook Raad

Basisonderwij s,2004) Ook een georganiseerd peterschap voor beginnende schoolleiders

en ondersteuning via de pedagogische begeleidingsdiensten kunnen nuttig zijn.

Uiteraard blijft deskundigheidsbevordering ook voor de ervaren schoolleider aan de or-
de. (zie punt 6.6). Netwerken kunnen daarbij een belangrijke rol spelen (ziepunt7.6)

7.4 Onderwijsondersteuning

Als we via onderwijsondersteuning het beleidsvoerend vermogen van scholen willen
helpen versterken, dan moet ondersteuning vooral op de capaciteitsontwikkeling van

scholen werken en in mindere mate op de voorbereiding of nazorgvan controle.

\7e stellen evenwel vast dat de vragen van de scholen naar ondersteuning nogal eens ver-

band houden met de verantwoording of het "oplappen" van vastgestelde tekorten. Ook
sommige begeleiders spitsen zich nog te veel toe op het depanneren van scholen in func-
tie van de opvolgingsbezoeken van\Mege de inspectie. Daardoor resten te weinig tijd,
energie en financiële middelen om aan capaciteitsonmikkeling te doen. Ook Vanden-

berghe (zie elders in deze publicatie) en Gombeir (zie elders in deze publicatie) laten

zich in die zin uit.

7 .4.1 Kenrnerken van onderwijsondersteuning

\X/ij schrijven aan de onderwijsondersteuning die bijdraagt tot het versterken van het

beleidsvoerend vermogen van scholen volgende kenmerken toe. \7e laten ons daarbij in-
spireren door Gombeir (zie elders in deze publicatie) en Leenheer (2004):

De ondersteunende diensten beschouwen hun interventies als middelen tot em-

powerment aan de kant van de vraagstellers. Dit betekent dat de ondersteunende

diensten de concrete aanleiding van een vraag tot begeleiding breder proberen open

te trekken. Hun doelstelling is de school verder de nodige schooleigen expertise te la-

ren onrwikkelen. Ze helpen bij het schoolintern uitbouwen van een teambreed
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draagvlak. De ondersteunende diensten investeren bewust in de school als lerende

organisatie. Zijbrengen de school de competentie bij om zelf signalen van buitenaf
te nuanceren en te kaderen in het bredere geheel van haar eigen functioneren. Op
die manier streven zij er ín hun interventies naar zichzelf overbodig te maken.

De ondersteunende diensten hanteren een coachende, ondersteunende en op reflec-

tie aansturende basishouding. Ze stellen zich niet op als expert maar kiezen voor een

open, interactieve aanpak die reflectie uitlokt. \Terken en denken gaan dan hand in
hand. Zo'n aanpak moet de actoren binnen de school de gelegenheid geven om zelf
probleemoplossend gedrag te oefenen. De coachende basishouding biedt veel meer
kansen om in samenspel met de betrokken actoren gunstige voorwaarden te schep-

pen. De begeleider waakt ook over de maatregelen die nodig zijn om veranderings-

dynamieken binnen de school aan te sterken. De ondersteuner moet in die rol ook
een zekere onafhankelijkheid ten aanzienvan de school bewaren. Zokanhij de eigen

beleidsontwikkeling van de school ondersteunen.

De ondersteunende diensten benutten de beschikbare roeiriemen optimaal. Ze pro-
beren de ervaringslaag aan te boren díe zich op het niveau van het team bevindt. De
ondersteunende diensten spelen in op de alaanwezige ervaringen, de voorkennis en

de opvattingen van de lerenden. De "interventiekaart" (Gombeir, zie elders in deze

publicatie) vormt een handig instrument om op systematischewijze te inventarise-
ren met welke knelpunten en met welke aantrekkingskrachten er rekening moet ge-

houden worden bij concrete leervragen. De ondersteunende diensten kunnen de

school zo helpen om tot adequate probleemformuleringen te komen. Als zij ook zelf
ondersteuningsinterventies zullen doen, maken deze diensten vooraf wederzijds bin-
dende afspraken met de vraagstellende school.

7.4.2 Gevolgen voor de organisatre van de begeleiding

Bovengenoemde kenmerken van onderwijsondersteuningsinterventies hebben een aan-

tal gevolgen voor de organisatie van de begeleiding:

De onderwijsondersteunende diensten werken schoolspecifiek. Ondersteuning is

dan vraaggestuurd, op maat en casegebonden. Ondersteuningsactiviteiten passen bij
het schoolprofiel en de schoolcultuur, en vullen die aan. De begeleiding speelt in op
de specifieke groeifases waarin scholen zich bevinden.

Daaruit volgt dat onderwijsondersteuning niet anders kan dan differentiëren volgens

het schoolrype. De begeleiding differentieert niet naar het uiteindelijke doel (be-

leidsvoerend vermogen ontwikkelen), maar wel in de middelen en stimulansen. De
ondersteuningsdiensten kunnen difièrentiëren in wat ze de school aanbiedt: bijvoor-
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beeld kaders en good practices, nieuwe en veelbelovende ontwikkelingen signaleren,

initiatieven van scholen belonen, stappenplannen en draaiboeken aanbieden, enz.

Zo stellen Van Kuijk en Van Gennip (2003) dat formele scholen meer baat zullen
hebben bij stappenplannen en draaiboeken. Organisch werkende scholen hebben

meer aan inspirerende voorbeelden en ideeën. Eerder sturende scholen zljn gebaat

bij inhoudelijke blauwdrukken.

Belangrijk is en blijft evenwel dat als de ondersteunende diensten instrumenten en

stimulansen "aanbieden", dat ze bewust kiezen voor een aanpak waarbij scholen het

aangebodene daadwerkelijk kunnen plaatsen in de schooleigen praktijk. Er moet dus

voldoende tijd en ruimte uitgetrokken worden om te verkennen, uit te proberen en

te vertalen naar de eigen, concrete schoolsituatie, zoniet lopen we het risico dat het
aangebodene een maat voor niets blijft.

Eenzelfde pleidooi voor een gedifferentieerde aanpak in de ondersteuning vinden we

bij Verbiest (zie elders in deze publicatie). Hij maakt de vergelijking tussen het leren

van leerlingen en het leren van organisaties. Hij gebruikt daarvoor het paradigma

van Vermunt (1992) over het leren van leerlingen. Verbiest neemt Vermunts idee in-
zake constructieve en destructieve fricties over. Bij een cznstructieue frictie is het
spanningsveld tussen de externe ondersteuning en de zelfsturing van die aard dat ze

het leer- en denkvermogen stimuleert. Bij een destructieue fictie daarentegen is het

spanningsveld van die aard dat de leer- en denkvaardigheden afnemen. Dat laatste

gebeurt als er geen spanningsveld is, maar ook als dit te groot is. Vandaar dat de on-
dersteunende dienst zich dezelfde opstelling moet aanmeten als een leraar; zij moet
ervoor zorgen dat er een "constructieve" frictie ontstaat zodat de school en al haar ac-

toren zich aangesproken voelen en zich ook echt inspannen om op te schuiven in de

richting van een groeiend beleidsvoerend vermogen. Dit is een "morele verantwoor-
delijkheid" die deze diensten zichzelf opleggen bij al hun interventies.

In een debat over differentiatie in ondersteuning, nemen de scholen met een beperkt

beleidsvoerend vermogen die alle aanzetten tot ondersteuning systematisch afslaan,

een bijzondere positie in. Kunnen de begeleidingsdiensten deze scholen verplichten
om ondersteuning te aanvaarden? Gombeir (zie elders in deze publicatie) onder-
streept dat de inspectie enkel bij vaststelbare tekorten "eisend" kan optreden en de

school bijgevolg kan aansporen om gepaste ondersteuning te zoeken. Of de school

daarop ingaat is haar beslissing. Het is mogelijk dat de neteigen schoolondersteunen-

de pedagogische begeleidingsdiensten onmiddellijk ook acties ondernemen. Los

daarvan kunnen we stellen dat de begeleidingsdiensten alle scholen tegemoet moe-

ten treden met een stimulerende, uitnodigende houding. Een houding die ze vanuit
hun ondersteunende opdracht zo mogelijk nog veel resoluter moeten uitspelen te-

genover scholen die "in nood" verkeren. Ook al kunnen begeleidingsdiensten in
principe enkel interveniëren op verzoek, toch hebben zr1 een morele'plicht" om na-
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drukkelijker een appèl uit te sturen naar die scholen die extra aandacht verdienen.
Omdat deze diensten niet verplichtend kunnen interyeniëren, is het belangrijk dat
zevoor een indirecte benadering kiezen, bijvoorbeeld door de aandacht van scholen
regelmatig expliciet te vestigen op de bredere maatschappelijke inbedding van scho-
len, op de vele uitdagingen die wegen op eigentijds onderwijs, op nieuwe weten-
schappelijke inzichten, enz.

De specifieke eisen die gesteld worden aan ondersteuning die zich richt op de ontwik-
keling van beleidsvoerend vermogen, hebben ook gevolgen voor de relatie tussen

school en externe begeleiding. Zt1 gaan een meer dan occasionele ondersteuningsrela-
tie aan. Als hun samenwerking een zekere continuïteit kent of een wederzijds en we-
zenlijk engagement, dan stelt dat de externe ondersteuners in staat om ten volle reke-

ning te houden met de context van de school, de historiek van de teamleden, de spe-

cifieke schoolcultuur en, niet in het minst, met het pedagogisch project van de

school. Dat laatste is immers richtinggevend voor alle concrete stappen (o.a. de keuze

uit het disparate nascholingsaanbod) die samen het beleid van een school uitmaken.

De specifieke eisen die men stelt aan ondersteuning hebben ook tot gevolg dat bege-

leiders niet alleen op de hoogte moeten zijnvan items die te maken hebben met het
ontwikkelen van het schooleigen beleidsvoerend vermogen maar ook voldoende des-

kundig zljn om hier een rol in op te nemen. Dus zijn middelen nodig zodat de bege-

leidingsdiensten die nodige vorming terzake kunnen aanbieden aan hun begeleiders.

Het vormingsaanbod moet aan bepaalde kwaliteitscriteria beanrwoorden. Ook daar-
over moet de overheid wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek laten uiwoeren.
Een universiteit kan daarvoor samenwerken met ervaren begeleiders. Het resultaat
van dat onderzoek moet werkmiddelen, instrumenten enlof vormingspakketten op-
leveren ten bate van de begeleiding.

7.4.3 Naschcling

De pedagogische begeleidingsdiensten en de nascholing verzorgen in Vlaanderen het
overgrote deel van de onderwijsondersteuning. Deskundigen wijzen erop dat de nascho-
ling in dit geheel bijzondere aandacht vraagt.

Proces- en teamgerichte nascholingen moeten ook aandacht besteden aan de implicaties
op beleidsvoering, visie-onmikkeling en kwaliteitszoÍg, en aan de minimumvoorwaar-
den om op die gebieden impact te hebben. Dat betekent dat men schoolintern ook vol-
doende tijd en ruimte moet uittrekken om de beoogde effecten of resultaten te berei-
ken. Iemand 5 minuten spreektijd toekennen tijdens een personeelsvergadering of de

betrokkene verplichten een verslag te maken voor de vakgroepleden zonder echt ruimte
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te geven om op inhoud en methode in te gaan, zijn probate manieren om de verhoopte

nascholingseffecten te hypothekeren.

De gelden voor de nascholing ztln in 7996 in grote mate rechtstreeks aan de scholen

toegekend. De keuzevrijheid van scholen inzake nascholing is bijna maximaal. De over-

heid heeft deze beleidskeuze gemaakt met het oog op het ontwikkelen van een vraagge-

stuurd aanbod dat tegemoet komt aan de noden van scholen. De nascholing werkt bij-
gevolg volgens het marktmechanisme.

Het blijvend "tekont" aan financiële middelen van scholen om nascholing aan te
kopen, gekoppeld aan een tekort aan pedagogisch begeleiders om met scholen
ook echt mee trajecten af te leggen, tempert echten dit marktmechanisme. Dit
is een mooi voonbeeld van hoe de ovenheid enerzijds wel de autonomie van
scholen tnacht aan te wakkeren [bijvoorbeeld doon scholen ook expliciet te vna-

, gen een nascholingsplan te ontwikkelenJ, terwijl de middelen die ze daarvoon
uitbrekt er eigenlijk voor zongen dat de toegekende beleidsruimte onvoldoende
ingevuld en waangemaakt kan worden. Scholen schippenen als gevolg daanvan
tussen de vele noden die in het team leven en het gedoseerd benutten van de
beschikbare tijd Ibijvoonbeeld in het basisonderwijs drie pedagogische studieda-
gen op jaanbasis en de pensoneelsvergaderingenJ en krappe financiële midde-
len: "een beetje voon dit, een beetje voor dat, en al de rest moet wachten tot
volgend iaar^ als en nieuwe middelen zijn".Ze zien ook niet altijd het bos door de
bomen. Opnieuw duikt hier het spook van de vensnippering op.

Gombeir (zie elders in deze publicatie) gaat ervan uit dat nascholingsinstanties als ge-

volg van een blijvend "tekort" aan financiële middelen aan de kant van scholen te veel

lijden onder het syndroom van dure, veelal kortstondige interventies met een minimum
aan nazorg. Omdat intakegesprekken en verkennende schoolbezoeken meestal niet mee

begroot kunnen worden, moeten nascholers zich veelal beperken tot het concipiëren
van een aanbod, "ver weg" van de school. Daardoor kunnen ze wat in de school leeft
niet aangrijpen als startbasis en is het bijgevolg zeer moeilijk om heuse kwaliteitsontwik-
kelingsprocessen op de sporen te zetten. Deskundigen wijzen erop dat het huidige aan-

bod vooral gestuurd wordt door financiële en economische motieven.

Meer en meen maakt het beleid zich sterk dat effectieve pedagogische begelei-
ding en nascholing schoolspecifiek, vnaaggestuurd en op maat moet aangebo-
den worden. Helaas stellen we in de feiten vast dat de "wens" in heel wat geval-
len flink voonuit loopt op de realiteit. Natuurlijk zal niemand betwijfelen dat een
optimale afstemming tussen vraag en aanbod de beste nesultaten zal bieden,
en dat een consultatieve benadening een school optimale, over de tijd gespnei-
de en situatiespecifieke ondersteuning kan geven.

Maan de realiteit leent dat de context waanin scholen zich bevinden onvoldoen-
de openingen biedt in deze richting. lnterventies moeten vaak beperkt bliiven
tot de paan pedagogische studiedagen die een school op jaar basis toegekend
krijgt of de interventies worden toegespitst op een smal segment van het lena-
nenteam. Dat ook nascholens zich in die context toeleggen op het ontwikkelen
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én aanneiken van pakketten die bruikbaar zijn in meendene schoolsituaties, be-
hoefb geen bijkomende ver^duidelijking. Maan ook de pedagogische begelerding
is niet echt in staat om aan intensieve trajectbegeleiding-tJ doen in scholen.
Veelal is het zo dat begeleiders in de tijdspanne van een schooljaan nekenen op
3 tot T effectieve bezoeken aan dezelfde school. Daanbij worstelen zij voortdu-
rend ook met het feit dat enkele scholen intensieven begeleiden ten koste gaat
van alle andere scholen die zij onden hun vleugels hebben en die zij dus eigànlijk
op een vengelijkbar.e wijze zouden moeten kunnen bedienen.

7.4.4 Financiering van de pedagogische begeleiclingsdiensten

Momenteel financiert de overheid de begeleidingsdiensten in belangrijke mate.

In het doelmatigheidsonderzoek van de pedagogische begeleidingsdiensten door het
consultingbureau Andersen (maart 2002) was één van de aanbevelinge.r "het roekennen
van het globale ondersteuningsbudget aan de scholen". op die -"À.. hoopte men de
beslissingsbevoegdheid van de scholen over hun begeleiàing en andere ,ràr-.r, ,r"r,
schoolondersteuning te versterken.

Het invoeren van zo een financieningssysteem van de begeleidingsdiensten zal
het vnaaggestuurd werken van deze diensten ongetwijfelá in de hand wenken.
Maar dnaagt deze maatregel automatisch bij tot het venhogen van het beleids-
voenende venmogen van de scholen? Welke soort vragen siellen scholen? Dra-
gen sommige van die vragen altijd bij tot het venhogeÀ van hun beleidsvoenend
venmogen? of hebben veel vragen voonal te makèn met een beperkte pno-
bleemstelling, met een kortetermijndenken? Als "klant alleen koning is,' en de
klant weinig beleidsvoerend venmogen heefb, zullen de begeleidin[sdiensten
dan niet venplicht worden om den brode en uit concunnentióvenwegingen po-

' pulaire interventies te doen? Wat dan met de zekere onafhankelijkfrËijoie'Oe
ondensteunen moet kunnen bewaren ten aanzien van de school? Kunnen scho-
len in een "tussenpeniode" ondersteund wonden om hun vraagstuningscompe-
tentie te ontwikkelen? ls het realistisch te denken dat dit ondeideel kaï zijn van
de consultancy die zij binnen halen?

7.5 Fersoneelsbeleid

Verschillende deskundigen geven aan dat de verruimde professionaliteitsopvatting van
de leraar (o.a. Bouwen, Aelterman, e.a., elders in deze publicatie) ..r,,""kr..ruilirrg
van de leerkracht noodzakelijk maakt. Als overleg, mee-leiden en mee-onrwikkelen deel
gaan uitmaken van het takenpakket van de leraar, dan rijst de vraag of het louter reke-
nen met "les- of contacturen", ge€o hinderpaal vormr. Aelterman 

-QOOZ) 
stelt vast dat

een Delphi-studie aantoont dat er een hoge consensus aanwezigis om d.e opdracht van
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een leraar te definiëren in "beschikbaarheid voor de school". Anderzijds geven deskun-

digen aan dat de leraar zonder meer al meer dan 40 uur Per week voor de school werkt'

Zí1 ur^grn zich af wat spreken in termen van een schoolopdracht in de realiteit zal vet-

"od.r.i. 
De ervaringerin Nederland met de "normjaartaak" leren ons dat ook in die si-

tuatie "laag-bij-de-giondse" debatren ontstaan over de verdeling van uren en taken. Van

\Tieringeri(rie .ldert in deze publicatie) geeft aan dat ook in Nederland de vraag wordt

g.rteld"of de normjaartaak.., h.t taakbeleid uit de CAO niet te veel regels opwerpen die

als belemmerend worden ervaren.

"Is het ind.erd.aad zo dat de flexibiliteit han toenemen door uit te gaan udn een 4}-urige

werhwee k (of een Percentdge daaruan) waarbinnen een aantal taken uerricht mzeten wlr-

den in phaís uan d.e noràjaartaak en een aunstetling op basis uan het geuen adn x-dantdl

lesuren?" (Yan \Tieringen, zie elders in deze publicatie)

Tên aanzien van deze discussie stellen we ons de volgende vragen' Kan de school door

ondersteuning en de juiste stimulansen de professionaliteitsopvatting van de leraar ver-

ruimen? VorÀt de bestaande regelgeving hiervoor soms een hinderpaal? Kan de over-

heid door wijzigingen in de personeelsregelgeving de ontwikkeling van het beleidsvoe-

rend vermogen van scholen en leraren ondersteunen?

\íe menen dat de overheid moet omschrijven wat essentiële taken van de leraar ziin'

Bovendien moet de overheid nagaan welke regelgevende hinderpalen et ziin in de perso-

neelswetgeving opdat scholen hun beleidsvoerend vermogen kunnen ontwikkelen'

7.6 Netwerking tussen scholen

.We willen het leren in de school ondersteunen; het leren van leerlingen' maar ook het

leren van leraren, van de schoolleider en van het schoolbestuur. Op die manier verhogen

we de capaciteitsontwikkeling en het beleidsvoerend vermogen. Om het leren te onder-

steunen 
-zijn 

er uiteraard verschillende instrumenten: deskundigheidsbevordering, on-

derwijsondersteuning, netwerking, enz'

"Nerwerking" is een uiterst doelmatig instrument voor de ontwikkeling van het beleids-

voerend ,r.rLog.t omdat de scholen hun netwerken zelf beheren en omdat scholen ei-

gen doelen k.rÀ.r vaststellen. Netwerking kan aldus zeer sterk aansluiten bij de noden

zoals men die op het concrete werkveld ervaart.

Deskundigen wijzenerop dat netwerken doelmatiger zijn als een duidelijk verband be-

staat tuss; de werkgroepen en de schoolleiding van de betrokken scholen' Daarom is

een model waarbij dà betrokken schoolleiders de stuurgroep vofmen die de werking van

de werkgroepen aansruurt, meer effectief. Netwerken houden ook risico's in: eindeloos
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rondjes informatie uitwisselen, navelstaarderij (de informatie vindt zijn weg niet in de
deelnemende scholen), niet naleven van afspraken omwille van het gebreklan hiërar-
chie.

De onderwijsondersteunende diensten kunnen helpen om netwerken te vormen en ze
kunnen de werking van netwerken ondersteunen. \(/e laten ons hierbij inspireren door
Saveyn (2004). De begeleider kan het netwerk helpen om doelgericht te werken, om
een traject uit te stippelen, om taken te verdelen, om informanten en experrs aan te
trekken, enz.

ffi [Jifileiding: bevoreleren] \ían het !:eleidsvoenencl
ïíeríRnge8'r

8.1 l\nnbevelingen vrrtlr schCIlen

1 De school bepaalt zelf wat "kwaliteit" is om zo een "eigen-aardige" identiteit en een
eigen pedagogisch project te ontwikkelen. De school laat zich daartoe informeren
over verschillende bestaande kwaliteitsconcepten, raadpleegt exrerne bronnen en
deskundigen' en respecteert de contouren die de overheid vastrtelt. De school be-
paalt zelf een eigen kwaliteitsconcept en legt eigen accent en. (zie 2.2.3)

2 De school verdeelt verantwoordelijkheid over de schoolteamleden, die ze gezamen-
lijk dragen. Zo ontwikkelt de school gedeeld leiderschap en verhoogt de betrokken-
heid van het hele team. (zie 4)

3 De schoolleider zet de grote beleidslijnen uit, hij geeft tijd en ruimte aan andere
teamleden om leiding te geven, om mee kwaliteit te onrwikkelen en om als professi-
onals te werken, en ondersteunt ze. De schoolleider draagt de normen en opvatrin-
gen uit waarvoor de school gekozen heeft. De schoolleider creëerr -og.lilkh.den
om individuele en collectieve leerprocessen op gang te brengen en re ondersreunen.
(zie 6.1)

4 De leden van het schoolteam leren van elkaar en srimuleren elkaar tot verder leren.
Het schoolteamzotgt ervoor dat op school activiteiten worden opgezer om de be-
roepsgerichte kennis, vaardigheden en attitudes van het team te verbeteren. Het
team werkt samen aan een pedagogisch concept waar dezeschool zich achter schaart.
Hiervoor is er tijd en ruimte voor reflectie, communicatie, dialoog en discussie. Re-
gelmatig doet het schoolteam een beroep op de nodige exrerne Àdersteuning. Be-
langrijke succesfactoren voor het slagen van dergelijke leerprocess enziln.n.rriJd, d.
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mare waarin het leren vertrekt van en teruggrijpt naar de praktijk in de klassen en/of

de groepen en anderzijds het gepaste gebruik van werkvormen en instrumenten als

praltijËrefl.criegroepen, intervisie, portfolio, klasbezoeken, enz. (zie 5.2 en 6.6)

5 De schoolleider zorgt voor veel horizontale structuren. Dit stimuleert het school-

ream om samen te werken. De school vermijdt hierarchische organisatievormen

waarbij veranrwoordelijkheden op "hogere" niv€aus kunnen worden "afgeschoveri'.

(zíe 5.3)

6 De schoolleider past integrale beleidsvoering toe. lHr1 zorgt dat voor een hoge mate

van coherentie tussen de verschillende beleidsdomeinen en beleidsvoorstellen, en

voor transparantie. Hij zorgt ervoor dat schoolverantwoordelijken en schoolteamle-

den dezelfàe uitgangspunten hanteren doordat ze ook betrokken zijn geworden in

de besluiwormingsprocessen. (zie 5.4 en 6.4)

7 Hetschoolteam hecht veel belang aan communicatie en informatieverspreiding. De

communicatie moet weezijdigzijn, open, interactief, toetsbaar, tegenspreekbaar en

concreet geïllustreerd.

Daartoe draagt het schooltea m zorgvoor de participatie en de betrokkenheid van de

verschillende actoren in het schoolgebeuren (personeel, leerlingen, ouders "')' Bij

leraren is deze betrokkenheid in de eerste plaats gericht op het verwerven van een ge-

deelde visie, bij leerlingen op het vergroten van hun betrokkenheid bij het school-

gebeuren en bij hun leerproces. (zie 6.3 en 6.4)

B De school ontwikkelt een systeem van interne kwaliteitszorg dat verdergaat dan het

kunnen gebruiken van evaluatietechnieken of -instrumenten. Een integraal systeem

van kwal]teitszorg omvar het verzamelen, het verwerken en het benutten van "objec-

tieve" data bij het bepalen van het beleid, bij het plannen en het uiwoeren van acti-

viteiten .r, bil h.t zich profileren als lavaliteitsontwikkelende school. Verder omvat

de interne kwaliteitszorg een goed functionerend feedback- en bijsturingssysteem'

vermits werken aan kwaliteit een proces is dat nooit af is' (zie 6'5)

9 Het schoolbestuur gebruikt de beschikbare beleidsruimte en neemt verantwoorde-

lijkheid voor het ontwikkelen van een eigen-aardige identiteit en van het pedago-

gísch project van de school. Het functioneert als buffer tussen de school en de bui-

L.r*.r.Iá. Het schoolbesruur coacht de schoolleideÍ, zoÍgt dat hij of ztl zích ontwik-

kelt en evalueert de schoolleider. (zie 6.1 en 6'2)

10 De school besteedt veel aandacht aan de beginnende leerkracht inzt1n drempeljaar.

De school coacht en begeleidt de betrokken leerkracht en bepaalt in onderling over-

leg een aantal didactische prioriteiten in functie van het functioneren in de klas. (zie

6.4)
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11 \flanneer de schoolleider merkt dat autonomie hemzelf en zijn schoolteam angstig
en depressief maakr, en dat hij en zyn naasre medewerkers de neiging h.bb.n oL è
vluchten in het alsmaar formuleren van nieuwe, andere, bijkomende regels, zoekt hij
best de nodige externe hulp om hem te laten ondersteunen bij de ontwikkeling van
het beleidsvoerend vermogen van de school. Maar tegelijk zorgt hij ervoor dát de
sturing van de school in handen blijft van de schoolleid ing. (zie 7 .4)

Le Aanbevelingen voor schocllexterne actoren

I De schoolexterne actor ondersteunt scholen bij het bepalen van hun pedagogisch
project en eigen-aardig kwaliteitsconcept. Dit is een procesmatig gebeuren waarbij
het belangrijk is de aanwezige comperenries in kaart t. br.rrg..r, het bestaande
draagvlak helder te krijgen en de groeimogelijkheden van de scháol consequent aan
te spreken. Hij reikt scholen hierbij de nodige werkinstrumenren aan, bijvoorbeeld
reflectiemarerialen. (zie 2.2.3 en 7,4)

2 Indien nodig bezorgt de schoolextern€ actor de school informatie over bestaande
kwaliteitsconcepten en geeft hen de nodige informatie over de minimale aspecren
van kwaliteit en over de door de overheid vastgestelde contouren van een kwaliteits-
concept. De schoolexterne actor tracht de betrokkenen evenwel meteen ook mee te
geven hoe zij pro-actíef zelf de nodige informatie kunnen verzamelen en benutten in
functie van hun intiatieven ínzake kwaliteitszorg. (zie 2.2.3 en 6.5)

3 De schoolexterne actor zorgt er bij het procesmatig begeleiden van scholen of bij het
werken aan een eigen-aardig kwaliteitsconcept voor dat de scholen ook zelf de plan-
ning, de uiwoering en de opvolging van veranderingsprocessen in handen neÍnen,
leer hen bijvoorbeeld reflectie-instrumenten hanteren die helpen bij het overzien van
alle, in uitvoering zijnde processen. Zo ondersteunr de schooie*terne acror de school
bij het ontwikkelen van haar beleidsvoerend vermogen. Het louter voorbereiden of
nabespreken van controle probeert de schoolexterne actor zo veel mogelijk te vermij-
den. En als de school dat toch vÍaagt, zorgt de schoolexterne actor ervoor dat de on-
dersteuning "breder" gaat. (zie 6.5 en 7 .4)

4 Om scholen en teams daadwerkelijk te ondersteunen bij het onrwikkelen van be-
leidsvoerend vermogen helpt de schoolexterne acror hen bij het doelgericht werken
aan vernieuwing, bij het uitstippelen van veranderingstrajecren, bij het verdelen van
taken, bij het aantrekken van informanten en experts, enz. (zie 4 en 7 .4)

5 De schoolexterne actor ondersteunt scholen om de beleidsruimte adequaat te benut-
ten en geeft stimulansen in die richting. \Tanneer de schoolexterne actor scholen ziet
wankelen, ziet terugvallen, de verkeerde richting ziet uitgaan, weersraar hij aan de
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verleiding om de sturing over te nemen. Hij voorziet wel in voldoende procesmatige

begeleidÀg. Hij reikt de scholen de nodige werkinstrumenten aan. (zie7.4)

6 De onmikkeling van een schooleigen vernieuwingsdraagvlak en specifieke expertise

staat bij de onder.teuningsactiviteiten voorop. Zobtengt de schoolexterne actor de

school de competentie bij om zelf signalen van buitenaf te interpreteren' te nuance-

ren en te kad.ren binnen het bredere geheel van de opdrachten van de school. (zie

3.1en3.3)

7 Ais de schoolexterne actor scholen concreet ondersteunt, stelt hij zich niet op als ex-

pert maar hanteert een open, interactieve aanpak die reflectie uitlokt. Hij sluit aan

til d. .o.r.r.te .r.raringen, de voorkennis en de opvattingen die leven in de school.

Dat betekent dat de onderwijsondersteuner per definitie schoolspecifiek werkt. Hij

differentieert niet in de doelen, maar wel in de middelen die hij aanreikt en de sti-

mulansen die hij geeft. (zie7 '4)

B De schoolexterne actor helpt scholen om schooloverstijgend netwerken te vormen

die gericht zijn op de verdergaande professionalisering van de deelnemers. Hij on-

d.r.i.,r.tt d. *.rkirrg van deze nefiverken. Het gaat hier dan concreet om taakgroe-

pen, intervisiegroepen, expertgroepe n, enz. (zie 7 .6)

9 De schoolexterne actor publiceert geregeld goed uitgewerkte "case-studies" waarin

hij de onrwikkeling ,r"r, h., beleidsvoerend vermogen van scholen uiwoerig be-

scirrijft .r, "r"lyr..it. 
Daardoor creëert hij inspirerend materiaal voor scholen en

voor de professionele vorming van begeleiders en nascholers. (zie 7 .4.2)

9,3 Aanbevelingen voor de inspectie

I De inspectie speelt soepel in op de kenmerken van de lokale context en op de kwali-

teit.n ài. binnen die context zijn ontwikkeld. De inspectie gaat daarbij na of de

school een integraal beleid voert, ofde schoolleiding expliciet verbanden legt tussen-

het pedagogisch-didactisch beleid, het personeelsbeleid en het financieel beleid, of

rogi,r.r.., áe beleidsarrangemenren, de managementarrangementen en de pedago-

gisch-didactische arrangemenren die de school zelf ontwikkelt. (zíe7.2)

2 De inspectie accepteerr de verscheidenheid in het onderwijsveld. Daartoe hanteert

zij een open kadei voor controle dat nooit de intentie mag hebben te "stureti'. \(/aar

dá inrp..ti. nieuwe activiteiten initiëert, Iaat zii ruimte aan de school zelf om er in-

vulling aan te geven vanuit haar eigen sterktes en beleidsprioriteiten. Aldus onder-

,,..rrrid.'inspectie bewust ook de uitdeinende beleidsverantwoordelijkheid binnen

de school t lf. Z4werkr mee aan de professionele versterking van het team. (zie7 .2)

7A VLAAMSE ONDEFWIJSRAAD



3 De inspectie biedt scholen de kans om met vallen en opstaan een beleid re onrwik-
kelen' Zil biedt scholen daartoe voldoende tijd en ruimte om een beleid uit re wer-
ken en om leerkansen op te doen en leercycli te doorlopen bij een vernieuwing. De
controle volgt dus nooit onmiddellijk op het introduceren van een vernieuwinj. (zie
.7 ",\

4 De inspectie neemt in haar controlekader ook duidelijke indicatoren op die het mo-
gelijk maken zicht te krijgen op de schoolinterne capaciteit tot het ontwikkelen van
het beleidsvoerend vermo gen. (zíe 7 .2)

5 De inspectie zorgt ervoor dat de mate van veranrwoording die zij vergtvan scholen
overeenstemt met de doelen die scholen dienen te realiseren op het vlak van beleids-
voering. (zie 7 .2)

6 De inspectie geeft scholen meer verantrvoordelijkheid bij het mee helpen bepalen
van de krijtlijnen voor de eigen externe controle. De inspectie geeft hen àe mogelijk-
heid om de controle zelf in te plannen in de tijd, de inspectie láat de scholen ,Jtf érn
aantal aandachtsgebieden voor controle bepalen, de inspectie laat hen zelfaangeven
hoe ze de "bewijslast" op tafel zullen leggen , enz. (zie 7.2)

7 De inspectie publiceert geregeld over de inspectiepraktijk met de bedoeling concreer
te verduidelijken hoe de controle van de kwaliteit verloopt en zich ontwikkelt. Dit
biedt tevens de mogelijkheid om de inspectieactiviteiten re verantwoorden en mis-
verstanden allerhande te weerlegge n. (zie 7 .2)

4.4 Aanbevelingen voor de overheicl

1 De overheid communiceert helder en systemarisch over het overheidsbeleid. Zij zet
de uitgangspunten bij dit beleid telkens weer duidelijk in de kijkea en geeft aan wel-
ke implicaties dit beleid heeft op vlak van kwaliteitsontwikkeling. (zie 6.3 en 7.1)

2 De overheid laat de scholen voldoende ruimte om een "eigen-aardig" kwaliteits-
concept te ontwikkelen. Toch heeft de overheid wel de maatschappelijke opdracht
om aan te sturen op de schoolinterne ontwikkeling van minimale kwaliteitsaspecren
en om de contouren of minimale eisen van kwaliteit te omschrijven. (zie 2.2.3, i.3
en 7 .l)

3 De overheid biedt de scholen een zo groot mogelijke autonomíe. Zij vermiidt een
doorgedreven vorm van externe sturing, ook bij het vertalen van het beleid naar
richtlijnen, instrumenten of activiteiten. Bij het bieden van een zo groor mogelijke
autonomie houdt de overheid er rekening mee dat niet alle scholen even gàed in
staat zijn om met zo'n autonomie om te gaan. Daarom voorziet de overheid in vol-
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doende middelen, ruimte en tijd zodat scholen voor zichzelf een ondersteuningstra-

ject kunnen uitstippelen en volgen. (zie7.l)

4 De overheid laat elke nieuwe regelgevende bepaling en daaraan gekoppelde sturing

via procedures en instrumenten toetsen door een extern adviesorgaan. De volgende

ur"g.r, kunnen richtinggeve nd zijnvoor een dergelijke toetsing. Houdt het sturings-

instrument geen gevaaÍ in voor indirecte normering? Is er voldoende intrinsieke ver-

antwoording voor het regelgevende initiatief? \7elke impact za| het sturingsinstru-

ment of de .ri.rr*. regelgeving op de scholen hebben? \Welk effect zal het hebben op

her concrere denken en handelen in de scholen? \ilelke niet-bedoelde effecten zou-

den zich eventueel kunnen voordoen? (zie7.l)

5 De overheid zet langlopend onderzoek op naar het effect van bepaalde sturingsacti-

viteiten en -insrrumenten. Hoe kijken scholen aan tegen zo'n instrument? \Welke im-

pact hebben ze het op her concrete denken en handelen van de schoolbetrokkenen?

(zie7.1)

6 De overheid moer de formeel-juridische verantwoordelijkheid voor het schoolbeleid

duidelijk afbakenen. Dat is noodzakelijk opdat scholen ook echt in staat zouden zijn

op een heldere en voorwaardenscheppende manier invulling te geYen aan leider-

,.h"p .r, opdat het schoolbestuur een eigen en aangepast beleid zou kunnen ontwik-

kelen. (zie 3)

7 De overheid omschrijft helder wat de taken van de leraar zijn, en hoe er daarbinnen

ook aan jobdifferentiarie en loopbaanplanning kan worden gedaan' De overheid

gaat na welke regelgevende hinderpalen er zijn in de personeelswetgeving opdat

,cholen hun gedeeld beleidsvoerend vermogen kunnen ontwikkelen' en stuurt in-

dien nodig de \Metgeving bii. (zie7.5)

8 De overheid zoÍgt dat scholen voldoende middelen hebben voor het onrwikkelen

van de interpersÀnlijke capaciteit, of nog dat er ruimte en djd is om zich als leren-

de organisatie en "lerend team" te profileren. (zíe 5.2 en 5'3)

9 De overheid maakt meer ruimte vrij voor leren in de praktijk in de initiële leraren-

opleiding. Leerprocessen zijn meer vruchtbaar wanneer deze een toetssteen vinden

i" a. pÀttijk. Zo kunnen er ook leernetwerken ontstaan tussen zittende en aan-

staande leraren. (zie 7 .3)

10 De overheid zoÍgt dater een context is waarin de schoolleider een degelijke basisop-

leiding kan genieten en zich tijdens zijn loopbaan voortdurend ook kan bijscholen.

D. o,re.h.iJzorgr ervoor dat een beginnend schoolleider over de middelen beschikt

om zich gedurende kortere of langere tijd te laten coachen' (zie7 '3'2)
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11 De overheid zorgt ervoor dat universiteiten, hogescholen en onderwijsondersteu-
nende diensten samen werkmiddelen, instrumenten en/of vormingspakketten kun-
nen uitwerken die de onrwikkeling van schooleigen beleidsvoerend vermogen ten
goede komen. Zo kunnen de interventies van alle "onderwijsondersteuners" daad-
werkelijk bijdragen tot de ontwikkeling van het beleidsvoerend vermogen van die
scholen die hen om ondersteuning vragen. (zie7.4)
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E Beleidsvoering en beleidsvoerend vermogen

Aan beleidsvoering kunnen we een drietal aspecten onderscheiden, die nauw met elkaar

samenhangen:

ontwibheling: het maken van keuzes tegen de achtergrond van visies en pedagogisch
project, van verwachtingen in de omgeving van de school en van de mogelijkheden
in de school;

uituoering: de realisatie van de gemaakte keuzes;

eualuatie: het waarderend terugkijken en, indien nodig, bijstellen van de uiwoering
of zelfs van de gemaakte keuzes.

Beleidsvoering moet uiteindelijk gericht zijn op het kernproces van de school: het on-
dersteunen van het leren van de leerlingen.

Tladitioneel kent beleidsvoering een redelijk sterke inbedding in een hiërarchisch ge-

stuurd proces van strategisch management. Daarbij is meestal sprake van een bepaalde

taakverdeling. De top van de organisatie maakt de strategische keuzen, op de lagere ni-
veaus wordt het geformuleerde beleid operationeel gemaakt en gerealiseerd. Beoordeling
van het resultaat is weer aan de top voorbehouden.
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f| Beleidsvoering en leren

Leren is nauw verbonden met beleidsvoering en met het beleidsvoerend vermogen.

Leren is in algemene zin te omschrijven als "het tot stand komen of veranderen van be-

tekenissen met een duurzaam karakter". Leren is het verwerken van informatie door de

lerende zelf, door het geven van betekenis aan ervaringen. Bij die verwerking spelen eer-

der verworven betekenissen, verdicht tot een referentiekader (mentale model), een be-

langrijke rol. Nieuwe ervaringen worden ingepast in het bestaande referentiekader of
leiden tot aanpassing van dat referentiekader. Meestal spreekt men pas van leren als die

betekenissen ook tot een veranderende bekwaamheid leiden, die men als beter beoor-

deeld: beter de omgeving in kaart brengen, beter prioriteiten stellen, beter plannen ma-

ken en uiwoeren en beter evalueren.

De beleidsbepalers moeten kunnen beschikken over capaciteiten om het strategische be-

leid te ontwikkelen en te evalueren. Leraren dienen te leren om nieuw beleid te kunnen

realiseren. De invoering van nieuwe pedagogisch-didactische benaderingen zoals adap-

tief onderwijs of zelfstandig leren in de klas, yraagt van leraren dat ze nieuwe inzichten

en vaardigheden verwerven. Beleidsvoering vraagt leerprocessen om de vereiste capaci-

teiten te verwerven. In algemene zín is capaciteit debelstaamheid (vermogen, compe-

tentie) van individuen (bijvoorbeeld leerlingen of leerkrachten), groepen (zoals een on-

derbouwteam), organisaties (zoals een school) of sociale verbanden (bijvoorbeeld een

wijk of een koepelorganisatie) om op een effectieve en efficiënte wï1ze te handelen (Sed-

don & Cairns, 2002). Het gaat hierbij om een complexe mengeling van kennis, vaardig-

heden, motivatie en condities die toelaten dat iemand (of een groep enzoverder) ade-

quaat kan handelen.

fl Beleidsvoering in scholen

In schoolorganisaties is sprake van een redelijk sterke externe sturing (Hopkins, 2001;

McDaniëI, 2001; Vandenberghe, 2004). Scholen zijnte beschouwen als uiwoeringsor'
ganisaties die de verantwoordelijkheid hebben voor de implementatie van elders - bij-
voorbeeld door de centrale overheid - ontwikkeld beleid. Ook in scholen is de traditio-
nele benadering van beleidsvoering herkenbaar. En het leren van de professionals in de

school blijft beperkt tot het leren implementeren van beleid. Leerprocessen die verbon-

den zijn aan het ontwikkelen en evalueren van beleid blijven grotendeels voorbehouden
aan anderen, buiten de school. In grote onderwijsinstituten, met name in het hoger on-

derwijs (bijvoorbeeld in Nederland in hogescholen of in regionale opleidingencentra) is

sprake van grorere beleidsvrijheid. Maar daarbij is de scheiding tussen de strategische

top en de uiwoerende kern vaakzo groot en de organisatie zo hiërarchisch ingericht, dat

eenzelfde scheiding in leerprocessen aanwijsbaar is.
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g Naar een participatieve beleidsvoering in scholen

Er is een aantal, samenhangende argumenten te geven die pleiten voor een meer organi-
sche en participatieve benadering van beleidsvoering in scholen. Beleidsvoering wordt
dan meer ingebed in een proces, waarbij men rekening houdt met de diversiteit in posi-
tie en belangen van de verschillende betrokken actoren en deze ook een rol geeft in dat
proces (Seddon & Cairns, 2002).

Zo is er nogal wat twijfel over de ffictiuiteitvan veel onderwijsvernieuwingen die ex-
tern bedacht en ontwikkeld worden. Illustratief hiervoor is het zogeheten "adaptief
onderwijs" of rekening houden met verschillen russen leerlingen dat men reeds lang
bepleit. Individualisering en differentiatie waren belangrijke thema's in het Ver-
nieuwd Lager Onderwijs dat in 1973 werd ingevoerd in Vlaanderen. Onderzoek uit
1997,byna een kwart eeuw later, stelt vast dat in het merendeel van de onderzochte
scholen nauwelijks sprake is van differentiarie. (Van de Berg & Vandenberghe,
1999:19v.) Hetzelfde geldt voor Nederland, waar al bijna twintig jaar vanuit de over-
heid sterk wordt ingezet op adaptief onderwijs. Toch moet de inspectie anno 2003
constateren dat meer dan600/o van de scholen nietvoldoet aan de norm voor het aÊ
stemmen van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen (Inspectie

van het Onderwijs, 2003).De effectiviteit van onderwijsbeleid van de overheid is

matig; er wordt zelfs gesproken van een daadwerkelijke sturingscrisis in het onder-
wijs als gevolg van een grote afstand van beleidsmakers tot de werkvloer (McDaniel,
2001). Het beleid zou in een ivoren toren van beleidsverantwoordelijken worden
onrwikkeld, waarbij de uiwoerders (schoolleiding en leerkrachten) niet betrokken
zijn. Bovendien zou, door een gebrek aan visie op onderwijs, nogal eens sprake zijn
van beleid dat door toevalligheden of incidenten wordt geleid. Voorgesteld beleid is
dan vaak onbegrijpelijk en ondervindt weinig steun van de werkvloer. Door de
traagheid van de politieke besluiworming kan men geen rekening houden mer ver-
anderingen in de oorspronkelijke probleemsituatie. Beleidsvoorstellen zijn dan nog-
al eens achterhaald.

Een centraal argument is dat te weinig rekening wordt gehouden met het unieke ka-
rakter van onderwijs en van de professionals die er werken. Impliciet gaan beleids-
makers uit van een hiërarchische werkverhouding in scholen. De onderwijsprofessi-
onals (schoolleider en leerkrachten) worden dan gezien als verantwoordingsplichti-
ge, min of meer efficiënte en effectieve uitvoerders van elders ontwikkelde plannen:
uiwoerende professionals (Vandenberghe,2004). Maar dit beeld staat op gespannen
voet met het beeld van de onderwijsprofessional als iemand die actief onderwijs
maakt. Schoolleiders en leraren dienen voortdurend in concrete situaties te onder-
kennen wat goed is voor leerlingen en dit zoveel als mogelijk te realiseren door een

adequaat gebruik van ervaring, vaardigheden, meer theoretische kennis en voorge-
schreven regels.
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Onderwijsprofessionals ziln genoodzaakt voortdurend situaties te interpreteren, te

beoordelen en keuzes te maken. Zy Iaten zich daarbij leiden door de specifieke loka-

le situatie waarin ze werken en door hun eigen praktijkkennis (Verloop, 1992). On'
derwijsprofessionals zullen onderwijsbeleid dat van buiten de school komt, beoorde-

len vanuit hun specifieke situatie. Ze zullen vooral kijken naar de legitimiteit en de

bruikbaarheid van het nieuwe beleid. Zijnbijvoorbeeld sommige kerndoelen niet te

moeilijk voor sommige groepen leerlingen? Krijgen doelen die betrekking hebben op

bijvoorbeeld sociale, morele of creatieve vorming wel voldoende aandacht in verge-

lijking met cognitieve doelen van taal en rekenen? Schoolleiders en leerkrachten zul-

len zeker ook nieuwe voorstellen toetsen op bruikbaarheid in hun eigen specifieke si-

ruarie. Yaakzyn deze voorstellen op een vrij algemeen niveau geformuleerd, omdat

ze betrekking hebben op een hele onderwijssector in een land, bijvoorbeeld op het

hele basisonderwijs in Vlaanderen. Vaak ook zeggen die voorstellen vooral iets over

doelen voor het handelen (kerndoelen, standaards) van leerkrachten en weinig over

hoe die doelen te bereiken. Dat wordt overgelaten aan de onderwijsprofessionals,

terwijl wel wordt verondersteld dat die voorstellen haalbaar zijn in alle situaties

waarmee de leerkrachten worden geconfronteerd. Dit leidt er gemakkelijk toe dat

voorstellen als afstandelijk worden gezien. IHet cubureel-ind.iuiduele perspectiefop on-

derwijsinnovatie wijst er op dat niet zozeer de objectieve structuren bepalend zijn
voor het omgaan met veranderingen, maar dat met name de perceptie of betekenis-

geving van leerkrachten hier belangrijk zijn (Van den Berg & Vandenbe rghe, 1999;

Geijsel, Sleegers, Van den Berg & Kelchtermans, 2001).

Daarnaasr stijgt de kans dat in een klimaat van overwegend extern gestuurde beleids-

voering onderwijsprofessionals zich miskend voelen omdat hun praktijkkennis ver-

vangen wordt door de kennis van allerlei experts; hun gevoelens van persoonlijke

doelmatigheid nemen al Dit alles is niet motiverend voor de verdere professionele

onrwikkeling en leidt gemakkelijk tot gebruik van wat experts aanbieden aan doelen

en instrumenten. Deze verminderde zelfbepaling kan leiden tot een verminderde

motivatie om zich als actieve professional te ontwikkelen (Vandenberghe, 2004).

Ook hier ligt een mogelijke oorzaakvan het gebrek aan effectiviteit van veel onder-

wijsvernieuwingen.

- In het voorgaande wordt een paradox van onze kennissamenleving zichtbaar. Het
belang van de kennissamenleving wordt groot geacht en er wordt zelfs gewaar-

schuwd dat als rijke \íesterse landen, zoals België, zich niet ontwikkelen tot voor-
aanstaande kenniseconomieën, ze tweederangsnaties zullen worden. \(/elvaart en

welzijn hangen af van de ontwikkeling van een kenniseconomie en kennissamenle-

ving. Dat vraagr intelligente, creatieve, flexibele mensen die in teamverband kennis

kunnen ontwikkelen en toepassen. Anderzijds worden juist die organisaties en hun
medewerkers, van wie verwacht wordt dat ze een essentiële rol spelen in de ontwik-
keling van die kennismaatschappij, grotendeels beschouwd en behandeld als het te-
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gendeel. Onderwijsprofessionals en scholen worden als uiwoerende professionals en
als uiwoeringsorganisaties gezien, die dienen toe te passen wat andere professionals
en andere organisaties hebben bedacht en ontwikkeld. Scholen en leerkrachten vor-
men zo geen goed voorbeeld voor de toekomstige volwassenen van de kennissamen-
leving (Hargreaves, 2003).

E Het belang van schoolinterne capaciteiten voor het
beleidsvoerend vermogen

Bovenstaande overwegingen ondersteunen de opvatting dat men in het proces van be-
leidsvoering de belangrijke rol van de onderwijsprofessionals in de school dient te er-
kennen. Dit vraagt ook een fijnmazigere analyse van het beleidsvoerend vermogen van
de school. Met andere woorden, het verdient aanbeveling om de verschillende acroren
en factoren waarvan het beleidsvoerend vermogen van de school afhankelijk is goed te
onderscheiden; niet alleen rond de school maar vooral in de school. Het beleidsvoerend
vermogen van de school is dan onder meer afhankelijk van de aanwezigheid van capaci-
teiten bij actoren (onderwijsprofessionals zoals leerkrachten en schoolleiders) en groe-
pen van actoren zoals teams, en van de aanwezígheid van bepaalde capaciteiten van de
schoolorganisatie. In dezebydrage leggen we het accent op schoolinterne capaciteiten,
vanuit de werkhypothese dat het beleidsvoerend vermogen van een school vooral be-
paald wordt door de kwaliteit van de persoonlijhe, interpersoonlijke en organisatorische ca-

paciteiten in de school (vgl. Mitchell & Sackney, 2000). Daarnaast spelen uiteraard ook
de capaciteiten van nog grotere eenheden, zoals wijken, gemeenschappen van scholen,
koepelorganisaties en de landelijke onderwijsoverheid (inclusief inspectie) een rol in de

beïnvloeding van het beleidsvoerend vermogen van de school.

E Drie schoolinterne capaciteiten

De drie schoolinterne capaciteiten dienen nader uitgewerkt te worden. Een eerste aan-
zet hiertoe is als volgt te beschrijven (zie ook Mitchell & Sackney, 2000; Verbiest &
Vandenberghe,2002).

6.1 Pensoonlijke capaciteit

Het beleidsvoerend vermogen van een school is in essentie gericht op het bevorderen
van het leren van de leerlingen. Veel beleid dat ontwikkeld wordt, zal men willen terug-
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zien in de klas, in de interactie tussen leerling en leraar. Het handelen van onderwijspro-

fessionals wordt gestuurd door persoonlijke handelingstheorieën. Deze handelingstheo-

rieën kunnen onderzocht en, indien nodig, bijgesteld worden om zodoende beter te

kunnen handelen. Dit is de kern van persoonlijke capaciteit: het vermogen om op een

actieve en reflectieve wijze kennis te (re)construeren en toe te passen.

Het gaat hierbij om het verhelderen, analyseren en evalueren van het feitelijk handelen

en van de persoonlijke handelingstheorieën van de onderwijsprofessional die dit hande-

len leiden. Persoonlijke capaciteit berust ook op het kunnen beschikken over nieuwe in-
formatie en kennis. Inzichten uit de wetenschap, zoals onderwijskunde, psychologie of
organisatietheorie kunnen hier een belangrijke rol spelen. \fleliswaar maakt hun vaak al-

gemene, abstracte karakter ze minder geschikt om ze zonder meer toe te passen . Maar ze

kunnen wel functioneren als zoeklichten op verschijnselen, waardoor we die verschijn-

selen beter kunnen begrijpen en waardoor we alternatieve gedragingen kunnen beden-

ken. Tên slotte is het ook van belang om (nieuwe) kennis te reconstrueren, dit wil zeg-

gen in het handelen toe te passen en op basis daarvan nieuwe handelingstheorieën te

ontwikkelen. Ontwikkeling van de persoonlijke capaciteit vraagt namelijk om verrij-
king van de persoonlijke handelingstheorieën indien de onderwijsprofessional ze als

minder toereikend ervaart.

6.2 lnterpersoonlijke cêpaciteit

Interpersoonlijke capaciteit betekent het vermogen om als groep collectieve kennis te

(re)construeren en toe te passen. Interpersoonlijke capaciteit is het vermogen om collec-

tief te leren. Collectieve leerprocessen zijn leerprocessen waarbij niet enkel in interactie

mer anderen wordt geleerd, maar waarbij ook bewust gestreefd wordt naar gedeelde re-

sultaten van de collectieve leerprocessen (Dixon, 1994, 1999; Simons, 2003).

Er zijn rwee belangrijke argumenten voor collectief leren in scholen. Om te beginnen

kan gewezen worden op het belang van de persoonlijke handelingstheorie van onder-

wijsprofessionals voor hun handelen. Deze persoonlijke handelingstheorie is echter

kwetsbaar, vooral door de wijze waarop die theorie onmikkeld wordt: impliciet, onder

invloed van psychologische processen waar men soms weinig greep op heeft, en onder

invloed van handelingsdruk (Verbiest, 2002). Dit vraagt om een kritische reflectie op

die praktijkkennis. Omdat het voor onderwijsprofessionals, net als voor anderen, niet

gemakkelijk is de eigen blinde vlekken en de eigen professionele misvattingen in de om-

gang mer leerlingen te zien, is de steun en hulp van collegat nodig in hun rol als kriti-
sche yriend. Juist de ondersteuning en het gezichtspunt van de collega kan hier behulp-

zaamzijn in het onderzoeken en verbeteren van het eigen handelen. Professionele ont-
wikkeling is gebaat bij diepgang van autonoom en collegiaal functioneren van leraren,
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waarbij men bereid is de persoonlijke handelingstheorie kritisch te bespreken met ande-
ren (Kelchtermans, 199 4t27 6v.).

Een tweede argument voor collectief leren betreft schoolontwikkeling. Van scholen
wordt verwacht dat ze een visie en een beleid hebben dat tot in de klas wordt gereali-

seerd. Maar het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie en gemeenschappelijk
beleid Iaat zich, zo is hiervoor opgemerkt, slechts in beperkte mate extern sturen.
Schoolonrwikkeling vraagt dan collectieve leerprocessen tussen de onderwijsprofessio-
nals in de school om tot gemeenschappelijk beleid te komen dat vervolgens ook tot in
de klas wordt gerealiseerd.

6.3 Organisatonis0he capaciteit

Organisatorische capaciteit houdt het vermogen in om de organisatie zo in te richten
dat structuren, systemen en cultuur de capaciteiten en capaciteitsontwikkeling van indi-
viduen €n groepen bevorderen en openheid naar de buitenwereld onderhouden. Orga-
nisatorische capaciteit richt zich op het afbouwen van de geïsoleerde positie van de leer-
krachten en op het opbouwen van gelegenheden voor individuele en collectieve leerpro-
cessen t€n behoeve van professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling.

Deze organisatorische capaciteit vraagt het verzwakken resp. versterken van culturele en

structurele condities die het leren belemmeren resp. bevorderen. \7e denken bijvoor-
beeld aan het ontwikkelen van een cultuur van vertrouwen in elkaat van willen leren
van elkaar, van willen leren van het werk. Te denken valt ook aan het bouwen aan struc-
turen voor professionele ontwikkeling en schoolonwikkeling, zoals ruimte en tijd voor
intervisie, ondersteuning (mentoraat) voor beginnende leerkrachten, participatie in
schooloverstijgende netwerken ofde aanwezigheid van begeleiders van collectieve leer-
processen. Dit laatste verwijst naar een zeer belangrijk aspect van de organisatorische ca-

paciteit, namelijk leiderschap. Het doen en laten van de schoolleider zou één van de

sterkste en directe voorwaarden zijn voor collectief leren (bijvoorbeeld Leithwood, Jant-
zi & Steinbach, 1998). Hierbij moeten we wel opmerken dat het niet altijd de formele
schoolleider hoeft te zyn, díe de leiderschapsfuncties vervult: ook zogeheten "teachers-

leaders" kunnen hier een rol spelen (Firestone, 1996; Yan de Berg & Vandenberghe,
1999: 124v; Imants, Sleegers, Kriiger & \íitziers, 2000). Met name transformatief lei-
derschap zou hier van belang zijn (Leithwood, Jantzi & Steinbach, 1998: 80f.; Van de

Berg & Vandenberghe, 1999: 128v.), hoewel er ook indicaties zijn dat transformatief
leiderschap het werk of het leiderschap van leraren kan belemmeren (Mitchell &
Sackney, 2000: 101; Barnett, McCormick & Commers,2001).
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Z De samenhang tussen de schootinterne capaciteiten

De genoemde capaciteiten beïnvloeden elkaar en ziln van elkaar afhankelijk. Capaci-

teitsontwikkeling op een bepaald niveau is afhankelijk van de capaciteiten en de capaci-

teitsontwikkeling op de andere niveaus. Een voorbeeld kan dit toelichten. Professionele

ontwikkeling van leraren vereist reflectie op het persoonlijk functioneren en op de ge-

hanteerde praktijkkennis. Dit kan heel goed gebeuren in intervisiegroepen. De interper-

soonlijke capaciteit van een intervisiegroep (bijvoorbeeld: Is er een klimaat van veilig-
heid en vertrouwen? Is men het eens over wat de opbrengst moet zijn?) is van groot be-

Iang voor de ontwikkeling van de persoonlijke capaciteit van de deelnemers aan die in-
tervisiegroep. En omgekeerd is die interpersoonlijke capaciteit afhankelijk van de moti-
yatie en de vaardigheden van de onderwijsprofessionals die participeren in die groep
(bijvoorbeeld wil men zich bloot geven, kan men goed luisteren naar elkaar?). Boven-

dien dient ook de schoolorganisatorische capaciteit voldoende ontwikkeld te zíjnt er

moeten mogelijkheden voor intervisie zrln (ínhet rooster), wellicht is ook enige begelei-

ding of training van intervisiegroepen nodig en het personeelsbeleid moet dergelijke

professionalisering steunen.

Onderstaand schema illustreert het onderscheid in en de wederzijdse afhankelijkheid
van de drie genoemde capaciteiten en hun ontwikkeling.

Interpersoonlijke

, capaciteit ,-*o;;;;;f

Ontwikkeling

Schoo linterne capaciteiten: onderscheid en afhankelij hheid

Persoonlijke
capaciteit

Organisatorische
capaciteit
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Een belangrijke les die men kan trekken uit de wederzijdse afhankelijkheid van de ver-
schillende capaciteiten is dat bij de ondersteuning van de capaciteitsonrwikkeling ge-

mikt dient te worden op een nagenoeg gelijktijdige capaciteitsonrwikkeling van de drie
capaciteiten. Door de afhankelijkheid tussen de verschillende capaciteiten is het weinig
vruchtbaar om slechts één capaciteit te ontwikkelen en te verwachten dat dat volstaat.
Spoedig zal men op de grenzen stuiten bij de ontwikkeling van die ene capaciteir, om-
dat de andere capaciteiten, die de ontwikkeling van die ene ondersteunen, onvoldoende
ontwikkeld zijn. Het heeft dus ook weinig zin om het beleidsvoerend vermogen van een

school te beperken, zowel definitorisch als praktisch, tot het pedagogisch beleidsdo-
mein. Ook al is de beleidsvoering uiteindelijk gericht op het kernproces van de school -

het ondersteunen van het leren van de leerlingen - men zal het pedagogisch beleid niet
kunnen ontwikkelen en realiseren, zonder ook op allerlei andere domeinen de onder-
wijsprofessionals en de schoolorganisatie te ontwikkelen.

tr Capaciteitsontwikkeling en ondersteuning van capa-
citeitsontwikkeling

Als capaciteitsontwikkeling en dus de ontwikkeling van het beleidsvoerend vermogen
een leerproces is, dan wordt duidelijk dat de onrwikkeling van het beleidsvoerend ver-
mogen door de betrokkenen zelf (leerkracht, schoolleider, groep) gebeurt. De ontwikke-
ling van capaciteiten van iemand of van een groep, kan slechts door die persoon of door
die groep zelf gebeuren. De wederzijdse afhankelijkheid van onder meer persoonlijke,
interpersoonlijke en organisatorische capaciteiten laat echter zien dat bij het ontwikke-
len van die capaciteiten wel ondersteuning kan worden geboden. Net zoals kinderen zelf
leren, maar wel veel geholpen en gestimuleerd kunnen worden bij dat leren, zo kan men
ook de capaciteitsonrwikkeling van leerkrachten, teams en de schoolorganisatie onder-
steunen en stimuleren. Een schoolleider kan individuele leerkrachten of teams feedback
geven op hun functioneren. Hij kan structuren aanbrengen in de school die de gelegen-

heden om met elkaar te overleggen en te leren vergroten. Een intervisiegroep van leer-
krachten kan via collectieve leerprocessen leerkrachten helpen om de aanwezige prak-
tijkkennis te expliciteren en te verrijken. De overheid kan scholen ruimte laten om een

eigen beleid te ontwikkelen. Het is dus zinvol om een onderscheid te maken russen

enerzijds capaciteit en capaciteitsontwihhelingen anderzijds ondersteunirugaan capaciteits-

ontwikkeling. Theorievorming over (collectief) leren, over leren op de werkplek, over
professionalisering van onderwijsprofessionals, over professionele leergemeenschappen
en over onderwijsinnovatie schenkt veel aandacht aan actoren en factoren die het leren
bevorderen of belemmeren (bijvoorbeeld Smylie, 1.995; Hord, 1997,2004; Onstenk,
1997;Yandenberghe & Van den Berg, 1997; Leithwood, Jantzi & Steinbach,lggï;
Van den Berg & Vandenberghe, 1999; Bolhuis & Simons, 7999; Bryk, Camburn &
Louis, 1999; Hawley & Valli, 1999; Kwakman,7999; Little, 1999; Mitchell & Sackney,
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2000; Morrisey, 2000; Geijsel, 2001; Verbiest,2002; NPEAI). Hieruit is een aantal ac-

tiviteiten te destilleren, waarvan verondersteld wordt dat ze bijdragen aan de ondersteu-

ning van de capaciteitsontwikkeling. Hieronder volgt een aanduiding van een aantal

van deze activiteiten, waarbij we ons beperken tot twee domeinen: schoolleiderschap en

professionaliseringsbeleid.

De rol van de schoolleider bij de ondersteuning van
capaciteitsontwikkeli ng

Activiteiten die de schoolleider kan ondernemen met het oog op de capaciteitsontwik-
keling in de school kunnen vanuit een drietal rollen van de schoolleider beschreven wor-
den.

9.'l De schoolleider als cultuurbouwer

Het uitdragen van bepaalde opvattingen en normen om daarmee te werken aan een

geschikt affectief leerklimaat. Dat betekent onder meer de mensen waarderen in
woord en daad, ze expliciet betrekken bij overleg- en leerprocessen; ze gelijkwaardig
behandelen; zorg hebben voor leerlrachten als persoon en als leraar en respect heb-

ben voor hun professionele individualiteit.

Samen met de leraren werken aan een visie op leren van leerlingen en professionali-

sering van leraren. Belangrijke elementen van een dergelijke visie zijn: het gaat in de

school uiteindelijk om het leren en de resultaten van de leerlingen; leerlingen kun-
nen leren en kunnen daarbij geholpen worden; professionalisering is een niet-eindi-
gend proces voor iedereen (ook ervaren leerkrachten worden geconfronteerd met an-

dere typen leerlingen, met nieuwe inzichten over leren, met nieuwe methoden enzo-

voort) professionele onwikkeling gebeurt vooral door het kritisch onderzoeken en

verrijken van de eigen opvattingen en handelwijzen in dialoog met collegae; het aan-

grijpingspunt voor professionaliseringsactiviteiten ligt met name in de discrepantie

tussen wat leerkrachten bereiken en wat ze willen bereiken; professionalisering is dus

veel minder een kwestie van cursussen volgen die vooral door externe instanties wor-
den ontwikkeld en aangeboden maar dient veel meer verbonden te worden met het
feitelijk werk in de klas en in de school.

Het uitdragen en mee realiseren van deze visie. Dat betekent het bevragen van lera-

ren op hun handelen in de klas, over de doelen en ideeën die ze hebben, de aanpak

die ze volgen, over de resultaten die ze boeken, en over de professionalisering die ze

ondernemen.
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Nadruk leggen op de grote waarde die aan samenwerking wordt gehecht, bijvoor-
beeld door het expliciet bespreken van voordelen van concr€te samenwerkingsprak-

tijken en het belonen van medewerkers die samenwerken.

In het algemeen meer spreken over leren van leerlingen en professionaliseren van le-

raren en minder over management, gebouwen en beheer.

Zelf voorbeeldig zijn in samenwerking en professionalisering.

9.2 De schoolleider als leraar

Deze rol valt in een drietal subrollen uiteen (vgl. Zwat, 1975). Vanuit een uertrzu-

wensrolzal de schoolleider relaties met individuen €n groepen ontwikkelen, waarin
geleerd kan worden. Dat impliceert het invoelend luisteren naar opvattingen van le-

raren en het proberen te begrijpen van het handelen van de leraren vanuit hun (bio-

grafische) perspecdef.

Vanuit een begeleidersrolkan de schoolleider individuele en collectieve leerprocessen

structureren . Deze begeleidersrol houdt ook in dat men het leren van leraren richt
op het handelen in de klas en op de achterliggende persoonlijke handelingstheo-

rieën. Het betekent verder leraren bewegen tot kritisch zelfonderzoek. Bij deze rol
van de schoolleider hoort ook - indien nodig - het (laten) trainen van medewerkers

en teams in de vaardigheden die nodig zijn voor individueel reflecteren, collectief le-

ren en teamwerk.

Vanuit een expertenrol, waarby de schoolleider als onderwijskundig leider functio-
neeft., zal de schoolleider zijn recente en gefundeerde (in onderzoek en in praktijk)
kennisbasis van leren, onderwijzen, curriculumonmikkeling en toetsing inzetten om

leraren verder te professionaliseren. Dit betekent bijvoorbeeld het aanreiken van

handelingsmogelijkheden en concepten aan leraren, die daarmee hun persoonlijke
handelingstheorie en hun handelen in de klas kunnen verbeteren.

9.3 De schoolleider als architect

De structuur van de school moet de leerprocessen zelf en een cultuur waarin leren en

samenwerking gedijen ondersteunen. De schoolleider is ook een architect of struc-

tuurbouwer. Dat raakt in de eerste plaats de schoolleiding zelf. tWant juist participa-
tie van leraren in de belangrijke beslissingen die in de school genomen dienen te

worden, ondersteunt een cultuur van vertrouwen en schept mogelijkheden voor sa-
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men leren. Met andere woorden, de ontwikkeling van capaciteiten voor beleidsvoe-
ring vraagt gedeeld leiderschap.

Tijd en ruimte scheppen voor samenwerking en samen leren. Dus het organiseren
van tijd en ruimte (roosters en lokalen) voor intensieve samenwerking zoals samen

lessen ontwikkelen, bij elkaar in de les gaan kijken en die lessen samen bespreken
(bijvoorbeeld in intervisiegroepen of in schooloverstijgende netwerken, met andere

scholen of met lerarenopleidingen) zijn belangrijke activiteiten die de onwikkeling
van de nodige capaciteiten kunnen ondersteunen.

- Verder kan aan de ontwikkeling van deze capaciteiten bijgedragen worden door het
realiseren van taakverbreding en dus door leraren activiteiten te laten uiwoeren op
schoolniveau.

Tên slotte kan men ook bij de aanwerving van nieuwe medewerkers letten op de ge-

wenste professionele kwaliteiten. In het wervingsbeleid en het promotiebeleid kun-
nen de mogelijkheid om zichzelf in (collectieve) leerprocessen permanent te profes-
sionaliseren, de bereidheid om klasoverstijgende taken uit te voeren ofde bereidheid
om te participeren in schooloverstijgende netwerken criteria zyn.

@ Leerlinggenicht en schoolgericht professiona!ise-
ringsbeleid

Activiteiten in het domein van het professionaliseringsbeleid die kunnen bijdragen aan

capaciteitsonwikkeling in de school zijn onder meer de volgende (Hawley & Valli,
1999):

Het richten van de professionalisering op het leren van de leerlingen en op de belem-
meringen die zij ervaren in het leren in de school. Dat impliceert dat aangrijpings-
punten voor de professionalisering van leraren gezocht worden in hun dagelijkse
praktijk in de klas, in de discrepanties die ze eÍvaren tussen datgene watze met de

leerlingen willen bereiken en wat ze feitelijk bereiken. Professionalisering vindt dan
vooral in de context van de school plaats. Extern ontwikkelde cursussen hebben dan
slechts een aanvullend karakter enzijn pas zinvol als ze antwoord geven op vragen en

problemen die leraren ervaren in hun werk met hun leerlingen.

Het betrekken van de leraren in het vaststellen van wat geleerd dient te worden en in
de ontwikkeling van de aanpak om te leren. Dit draagt bij aan de relevantie van wat
geleerd wordt voor het werk in de ldas en dus aan het gebruik van het geleerde in de

klas. Op deze manier wordt ook de betrokkenheid en motivatie van de leraren gesti-
muleerd.
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Professionele ontwikkeling organiseren via individuele en collectieve leerprocessen,

als een cyclus van handelen, reflecteren op dat handelen en op de achterliggende per-

soonlijke handelingstheorieën, het kritisch evalueren en eventueel verbeteren van die

persoonlijke handelingstheorieën en het aldus verrijkte inzicht opnieuw toepassen.

Dit vraagt ruimte, tijd en ondersteuning om deze nieuwe opvattingen en praktijken
re verkennen, uit te testen en ervan te leren. Professionele ontwikkeling vraagt dus

ook de ontwikkeling van een theoretisch begrip van de nieuw geleerde kennis en

vaardigheden. Juist omdat dergelijke theorieën het gedrag leiden, dient professione-

le ontwikkeling ook de theoretische kennisbasis van leerkrachten te beïnvloeden.

Bovendien is een dergelijk theoretisch begrip nodig om de geleerde aanpakken aan te

passen aan eisen en mogelijkheden van de situatie.

Professionele ontwikkeling vooral organiseren rondom het collectief in onderlinge

samenwerking, oplossen van vragen en problemen. Dit leidt tot verheldering van

leerbehoeften en het doorbreekt de isolatie van leerkrachten. Bovendien leidt dit tot
het delen van kennis en van een gemeenschappelijke taal en opvatting van wat goed

onderwijs is. Op dezewijzewordt niet enkel bijgedragen aan individuele ontwikke-
ling maar ook aan schoolontwikkeling.

Het systematisch evalueren van professionele ontwikkeling en de resultaten ervan bij
leerlingen. Gegevens over de resultaten van leerlingen en over de processen die een

rol spelen bij de implementatie van hetgeen geleerd is, geven aanwijzingen voor ver-

dere professionele ontwikkeling en kunnen dit verder leren van leraren stimuleren.

Over de rol van schoolexterne actoren bij de onden--
steuning van capaciteltsontwikkeling

Eerder (in S 5) is opgemerkt dat het beleidsvoerend vermogen van de school ook beïn-

vloed kan worden door actoren en factoren rond de school. Te denken valt bijvoorbeeld

aan gemeenschappen van scholen, begeleidingsinstellingen, opleidingsinstituten, koe-

pelorganisaties en de centrale overheid. Vanuit de werkhypothese uit dezelfde paragraaf

- gebaseerd op de gesignaleerde beperkingen en contraproductieve effecten yan een ster-

ke externe sturing van het schoolbeleid - lijkt het in het algemeen aan te bevelen dat ex-

rerne acroren zich terughoudend opstellen bij het formuleren van beleid voor de school.

Dat neemt echter niet weg dat actoren en factoren rond de school wel een rol kunnen

spelen. De vraag is dan hoe schoolexterne actoren en factoren kunnen bijdragen aan de

ondersteuning van de ontwikkeling van de persoonlijke, interpersoonlijke en organisa-

torische capaciteiten in de school.

In dit verband kan een aantal suggesties gedaan worden.
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Om te beginnen, is een zeer belangrijke taak hier weggelegd voor de inrichtende
machten van de scholen. Eerder is gewezen op de cruciale rol van de schoolleider bij
het ondersteunen van de capaciteitsontwikkeling in de school. De selectie en benoe-
ming van schoolleiders zouden vooral vanuit dit perspectief invulling moeten krij-
gen. Het vermogen om een cultuur van leren te bouwen, om hiervoor structuren te
scheppen en om daar een begeleidende rol in te spelen, zrln de essentiële competen-
ties waarop schoolleiders gekozen dienen te worden.

Het ontwikkelen van de schoolinterne capaciteiten vereist een zekere schaalgrootte.
Het lerend werken aan het ontwikkelen van het curriculum, het functioneren van
intervisiegroepen, enzovoort vereist tijd, ruimte en financiële mogelijkheden die in
een afzonderlijke school niet altijd aanwezig zijn. Samenwerking of vorming van
scholengemeenschappen en scholengroepen kan hier uitkomst bieden. Schaalvergro-
ting biedt ook mogelijkheden om begeleidings- en staffuncties, die vaak bij bijvoor-
beeld begeleidingsdiensten ondergebracht zijn, minstens deels dichter bij de school
te situeren, waarbij - wellicht in een toerbeurtsysteem - leraren deze functies kun-
nen vervullen. Dergelijke schaalvergroting zal ook gepaard dienen te gaan met een

zekere verschuiving van de gelden die nu nog bij schoolexterne instanties zijn onder-
gebracht, naar de scholen zelf. Dergelijke schaalvergroting mag er echter niet toe lei-
den dat een integrale benadering van de capaciteitsonmikkeling op de afzonderlijke
scholen onmogelijk wordt.

Om de versnippering van scholings- en begeleidingsaanbod tegen te gaan verdient
het wellicht overweging om kleinschalig (regionaal) samenwerkingsverbanden re or-
ganiseren tussen scholen, begeleidingsinstellingen en opleidingsinstituten. Schaal-
vergroting van scholen kan ertoe leiden dat scholen in deze verbanden een grote in-
vloed kunnen uitoefenen op de formulering van de vragen. Het aanbod kan dan in
onderling overleg ontwikkeld worden. Dat aanbod dient gericht te zijn op de onder-
steuning van de onmikkeling van de schoolinterne capaciteiten. Te denken valt bij-
voorbeeld aan scholing in reflectie en in collectief leren en aan het organiseren van
schooloverstijgende netwerken van leraren en schoolleiders.

Opleidingen kunnen een belangrijke rol spelen om aankomende professionals te le-
ren wat het betekent om professio nal te ztln: het permanent onderzoeken en verbe-
teren van praktijkkennis via individuele en collectieve leerprocessen. Dit begint al bij
de initiële opleiding van leraren. Omdat dergelijke leerprocessen slechts vruchtbaar
zijn als ze verbonden zijn met feitelijk handelen in de klassituatie, verdient het aan-

beveling het leren via de praktijk uit te breiden en de leraren op de school een ruime-
re plaats te geven als mede-opleiders. Op deze wijze kunnen de voor professionalise-
ring noodzakelijke praktijkervaringen worden opgedaan. Bovendien ligt hier een

uitgelezen kans om leernetwerken te maken tussen opleidingen, school en leraren,
zowel zittende als aanstaande leraren, waarin men als professional elkaar ontmoet en
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dat wil dus zeggen samen leert. Financiering van deze werlavijze zou kunnen gebeu-

ren door opleiders gedeeltelijk als leraar in de school te laten werken.

De cruciale rol van schoolleiders in het ontwikkelen van schoolinterne capaciteiten

vraagt stevige opleidingen voor schoolleiders, die ook een toegangsvereiste tot het

beroep dienen te zt1n. Dergelijke opleidingen zouden door enkele samenwerkings-

verbanden van academische instellingen en nascholingsinstellingen van lerarenoplei-

dingen kunnen worden georganiseerd. inhoudelijke en opleidingsdidactische exper-

tise kan op deze wijze worden samengebracht, terwijl zo wellicht ook versnippering

van het opleidingsaanbod kan worden tegengegaan. In deze opleidingen zou veel

minder aandacht voor wetskennis en financieel beleid mogen zijn dan thans in nog-

al wat opleidingen aanwezig. Veel meer nadruk zou moeten liggen op trainingen en

op leren in de eigen werksituatie waarbij men leert de schoolinterne capaciteiten te

ontwikkelen.

Onderzoeks-, opleidings- en begeleidingsinstellingen zouden samen met scholen

kunnen werken aan het ontwikkelen van indicatoren die de kwaliteit van de ge-

noemde schoolinterne capaciteiten beschrijven. Dergelijke indicatoren zouden in
een systematiek van collegiale visitaties gehanteerd kunnen worden.

Ook de inspectie zou zich terughoudend kunnen opstellen. De ontwikkeling van de

schoolinterne capaciteiten vraagt autonome, actieve professionals die zelf richting
kunnen geven aan hun professioneel handelen. Sterke externe sturingvia gestandaar-

diseerde protocollen kan leiden tot professionals die vooral uiwoerend zijn. In Ne-
derland beoogt de vrij recente wet op het onderwijstoezicht de autonome ontwikke-
ling van de school te stimuleren en dus ook meer variëteit tussen scholen. Maar er

komen uit het veld signalen dat het massieve en controlerende karakter van dit toe-

zichtkader juist tot meer uniformiteit leidt en barrières opwerpt voor de ontwikke-
ling van de school (Kok, 2004). \Wellicht kan dit niet geheel aan de inspectie aange-

rekend worden. Scholen vinden het gemakkelijk dat ze gratis advies krijgen over hun
kwaliteit en kwaliteitszorg. En scholen oriënteren zíchbíj het inrichten van hun on-

derwijs al te gemakkelijk op het toetsingskader van de inspectie. \Tellicht speelt de

angst mee om negadef in het nieuws te komen omdat resultaten van inspectiebezoek

publiek zijn. Om het systeem te doorbreken waarmee inspectie en scholen elkaar

veroordelen tot een uniform onderwijs en stagnerende schoolontwikkeling, pleit
men voor een zeeÍ beperkte, maar wel essentiële rol van de inspectie: het bewaken

van de ondergrens van hvaliteit. Alles wat scholen daarboven doen aan kwaliteits-
ontwikkeling en kwaliteitsbewaking is dan van de school zelf. Het betekent ook dat

de inspectie niet de rol vervult van begeleider of adviseur, maar zich beperkt tot de

rol van toezichthouder. Ook in Vlaanderen is deze suggestie wellicht te overwegen.
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Naar een gedifferentieerde aanpak?

Scholen verschillen in beleidsvoerend vermogen. De onmikkeling van schoolinterne ca-

paciteiten vraagt een langdurige inspanning, die bovendien een beroep doet op een mi-
nimum aan capaciteiten bij de direct betrokken onderwijsprofessionals om zichzelf en

de school in de geschetste richting te ontwikkelen. Men zou zelfs kunnen spreken van
een zekere paradox in schoolontwikkeling: schoolontwikkeling vraagt (minstens enigs-

zins) ontwikkelde scholen. Hopkins (2001:159f.) beschrijft scholen in termen van drie
types "effectiviteit van functioneren" en verbindt daaraan verschillende types ontwikke-
lingsstrategieën.

Type I-strategieën mikken op het matig effectief worden van een 'falende, inffictieue
school". Bij deze strategieën is sprake van veel externe ondersteuning, een duidelijke, di-
recte gerichtheid op enkele kernelementen van het curriculum, de onderwijsstrategieën
en de organisatie, met het oog op het ontwikkelen van vertrouwen en competentie bij
de leraren.

Type il-strategieën proberen gematigd ffictieue scholen (laag presterende scholen) eÍfec-

tiever te laten worden. In deze strategieën verfijnt men de onmikkelingsprioriteiten en

richt men zich op specifieke onderwerpen om de capaciteit van de leraren verder uit te

bouwen. Men gebruikt nog enige externe ondersteuning, maar steunt al meer op de in-
terne capaciteiten van de school en de onderwijsprofessionals.

Type lll-strategieën helpen ffictieue (goede) scholen effectief te blijven. Externe steun is
niet langer noodzakelijk, omdat de scholen op eigen capaciteiten kunnen steunen om
zich verder te ontwikkelen. Het organiseren van netwerken tussen scholen en de con-
frontatie met nieuwe ideeën passen bij deze strategieën.

Hargreaves (2003:148f.) erkent de noodzaak van een gedifferentieerde aanpak. Een
strategie die een groot beroep doet op de schoolinterne capaciteiten om deze verder te

onrwikkelen, zaI niet voor alle scholen ondersteunend werken. Maar hij vreest dat de

benadering die Hopkins voorstelt ertoe kan leiden dat ineffectieve scholen ineffectief
blijven omdat leraren en scholen afhankelijk blijven van externe ondersteuning en niet
zelf leren. Hij pleit daarom voor complementaire modellen yan ontwikkeling, waarbij
ondersteuning altijd tegelijk met eigen capaciteitsonmikkeling gepaard gaat. Al eerder

is gewezen op de relatie tussen leren en de ontwikkeling van het beleidsvoerend vermo-
gen. In de sociaal-constructivistische leerpsychologie is veel aandacht voor zelfstandig
leren en voor de relatie tussen de externe controle van het leerproces (door instructie van
een docent) en de autonome controle van het leren (door de student). Beide vormen
van controle zijn gradueel. Men spreekt van sterke, gedeelde en losse externe controle en

van hoge, gemiddelde en lage mate van zelfsturing. De externe controle kan wel of niet
congruent zijn met de mate van zelfsturing. Indien er sprake is van discongruentie
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rreedr een frictie op. Deze frictie kan destructief zijn, met name als de discrepantie tus-

sen externe controle en zelfsturing zo groot is dat de leer- en denkvaardigheden afnemen
( de eisen aan de student gesteld zyn te hoog ofte laag). Er is sprake van een construc-

tieve frictie als de discrepantie tussen externe controle en zelfsturing het leer- en denk-

vermogen stimuleert. De veronderstelde wisselwerking tussen de mate van externe stu-

ring en de mate van zelfsturing is hieronder schematisch weergegeven (Vermunt,

t992:41).

Mate van
autonome stuning stePk

Mate van externe sturing
gedeeld los

hoog

gemiddeld

laag

destnuctieve fnictie

destnuctieve frictie

congnuentie

destnuctieve fnictie

congnuentie

constnuctieve fnictie

congruentie

constnuctieve fnictie

destructieve frictie

Wrondersteld ffict uan combinaties ann externe sturing en zelfituring (Wrmunt, 1992:41)

Als we deze gedachtegang toepassen op de ontwikkeling van scholen met een laag of
matig beleidsvoerend vermogen, dan is het van belang om die vormen van externe on-

dersteuning te creëren die voldoende constructieve frictie teweeg brengen en dus de be-

trokken onderwijsprofessionals uitnodigen hun capaciteiten te ontwikkelen. Een voor-

beeld hiervan is het werken met een combinatie van zogeheten halffabrikaten en exter-

ne begeleiding. Een dergelijk halffabrikaat biedt materiaal voor het realiseren van speci-

fieke (soms verplichte) innovaties, zoals een scholingsplan. Het halffabrikaat is, zoals de

naam aanduidt, geen afgerond product. Het vraagt uitdrukkelijk om bewerking en aan-

passing aan de specifieke situatie van de school die het gebruikt. Die vereiste bewerking

en aanpassing ligt op diverse niveaus. Het halffabrikaat probeert het hele beleidsterrein

waar het betrekking op heeft, te bestrijken. De school dient te beslissen welke onderde-

len ze in haar situatie van toepassing acht; wat de consequenties van een gekozen beleid

voor andere beleidsterreinen zijn; in welk tempo men aan een en ander wil werken, en-

zovoort. Deze aanpassingen en keuzen moeten de school zelf maken. De externe bege-

leiding helpt bij het doorwerken van de verschillende stappen en adviseert over het creë-

ren van betrokkenheid. Op deze wilze wordt door de ontwikkeling van beleid en visie,

door systematisch en planmatig werken en door het realiseren van draagvlak ook de ver-

dere ontwikkeling van schoolinterne capaciteiten gestimuleerd (Verbiest, 1995).

Natuurlijk mag niet worden uitgesloten dat in sommige scholen het beleidsvoerend ver-

mogen zo laag ontwikkeld is - bijvoorbeeld door een falende schoolleiding of door gro-
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te interne conflicten - dat geen enkele stimulans lijkt aan te slaan. Dan zijn wellicht an-
dere maatregelen nodig. Men zou dan een minimum aan schoolinterne capaciteit kun-
nen realiseren door het vervangen van schoolleiding en ofleraren.
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DE SCHOCIL: SiTFlUcTulJFl,
C ULTUU FI EI\I LEItrIEFISCHAP

Mieke Van Houtbe
Vakgroep Sociologie
Universiteit Gent

Het beleidsvoerend vermogen van een school staat niet los van een aantal organisatori-
sche kenmerken van de school. Hierbij moet zowel in termen van srructurele kenmer-
ken als in termen van culturele kenmerken gedacht worden. De srructuur en de cultuur
van een school bepalen in onderlinge samenhang de grenzen en mogelijkheden bij de
beleidsvoering. De structuur en cultuur van de school zijn ook bepalend voor de speci-
fieke acties die de schoolleiding dient te ondernemen in het kader van de onrwikkeling
van het beleidsvoerend vermogen op school.

In deze bijdrage wordt aangegeven hoe vanuit het streven naar een bottom-up benade-
ring een structuurbenadering plaats moet ruimen voor een cultuurbenadering. Er wordt
dieper ingegaan op de structurele en culturele kenmerken die bevorderlijkzijnvoor de
ontwikkeling van het beleidsvoerend vermogen. Aanvullend wordt bekeken welk soort
leiderschap en welk soort acties van de schoolleider gewenst zijn met het oog op het onr-
wikkelen van beleidsvoerend vermogen.

E Van structuur- naar cultuurbenadering, van transac-
tionele naar transformationele leidens

Om te kunnen overleven in en antwoord te kunnen bieden op een complexe en dyna,
mische omgeving ís een organische structuurhet meest geschikt. Dit houdt, onder ande-
re, in dat de beleidsbepaling een aangroeiend karakter heeft, wat op ztln beurt betekent
dat strategieën niet noodzakelijk expliciet geformuleerd worden aan de rop, maar eerder
impliciet gevormd worden door een verscheidenheid aan activiteiten binnen de organi-
satie (GeijseI e.a., 1999).In termen van beleidsvoerend vermogen is een bottom-up be-
nadering, met andere woorden, het meest aangewezen en wenselijk.

Samen met het besef dat een bottom-up benadering de beleidsvoering het meesr dienr,
verschuift de aandacht meer en meer naar de culturele aspecten van de organisatie. Meer
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en meer onderzoekers zijn van mening dat de school als organisatie niet ontwikkeld kan

worden op de structurele manier die men vroeger voorstond. Niet alleen de structuur

van de r.Àool, maar ook de heersende cultuur kan de beleidsvoering bevorderen ofbe-

lemmeren. Subjectieve ervaringen en cultuur blijken zelfs de realisatie van vernieuwin-

gen meer te beïnvloeden dan de objectieve, structurele kenmerken van de organisatie.

i)e traditionele strucrureel-functionalistische benadering, met een sterke nadruk op de

objectieve srrucruur van de organisatie, moet plaats maken voor een cultureel-individu-

eel perspectief (zie Sleegers e.a., 2000; van den Berg e.a', 1999)'

De nagestreefde bottom-up benadering bij de beleidsvoering, vraagt een aangepaste lei-

derschapsstijl. Er is nood aan een leiderschapssdjl die minder gericht is op planning en

organisatie en meer op de bevordering van interactie en dynamiek (van den Berg e.a.,

69r. De schoolleiding krijgt dus een heel specifieke rol toebedeeld, die aangeduid

wordr mer de term transformationeel leiderschap (Geysel e.a.,1999; Silins, 1994; Slee-

gers e.a.,2000; van den Berg e.a., 1999). Thansformationeel leiderschap wordt door-

g"".r, ,.g.rrover "transactioneel leiderschap" geplaatst - hoewel men zou kunnen stellen

á", ..r, oprimale leider transformationeel en transactioneel leiderschap combineert (cf'

Silins, t994), war in realiteit ook het geval is (Barnett e.a., 2001). Thansactioneel leider-

schap is gebaseerd op transacties van beloningen en prestaties tussen werkgevers en

werknemers. Het ontstaat wanneer iemand het initiatief neemt tot contact met het oog

op het ruilen van waardevolle "dingen". Transactionele leiders zrln managers die in de

organisatie een status quo nastreven (Bass, 1990; Leithwood e.a', 1996; Silins, 1994;

van den Berg e.a., 1999).In tegenstelling tot een transformationeel leiderschap, dat ge-

richt is op het vergroten van de veranderingscapaciteit van een school, promoot een

transactioneel leiderschap een routineuze, weinig creatieve, maar stabiele omgeving'

Thansformationele leiders zijn gericht op het veranderen van het systeem om zo hun ei-

gen omgeving te hercreëren en zijn op hun best in tijden van groei, crisis en hervorming

(Sili.tr, 1994). Het is logisch dat met het oog op de ontwikkeling van een beleidsvoe-

rend vermogen de voorkeur gaat naar een transformationeel leiderschap. Hierbij moet

wel de kanttekening gemaakt worden dat transformationeel leiderschap niet noodzake-

lijk op elk vlak positieve gevolgen heeft (zie Barnett e.a., 2001).

Om beleidsvoerend vermogen te ontwikkelen, moet naar duurzaam leiderschap ge-

streefd worden. Leiders moeten kunnen anticiperen op mogelijke toekomstige proble-

men en veranderingen. Een langetermijnvisie is belangrijk. De schoolleiding moet be-

reïdzíjngeleidelijk aan te werken zonder garantie op succes (Geijsel e.a.,1999; van den

Berg e.a., 1999). Het grootste gedeelte van de acties die schoolleiders ondernemen,

heeft echter enkel kleine, plaatselijke en tijdelijke veranderingen tot gevolg, maar zelden

diepgaande, wijdverspreide en vooral blijvende veranderingen. Duurzaam leiderschap

i-pli...tt het overstijgen van tijdelijke successen - bijvoorbeeld met betrekking tot de

prestaties van de leerlingen - om meer betekenisvolle en aanhoudende verbeteringen te

realiseren in bijvoorbeeld leerprocessen bij leerlingen (Hargreaves & Fink, 2004). Deze
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verbeteringen situeren zich zowel op het vlak van de schoolstrucruur als de schoolcul-
tuuf.

f| Schoolstructuur

2.1 Stnuctuur en leiderschap

Schoolleiders moeren een bottom-up benadering mogelijk maken. Dit betekent, bij-
voorbeeld, dat de mogelijkheid tot participatie formeel en srructureel gecreëerd wordt
(Leithwood e.a., 1996). Een aantal structurele kenmerken is, in dit licht, bepalend ge-
bleken voor een geslaagde beleidsvoering (cf. Grithe, \997; Lagerweij, l9B7).

Een eerste belangrijk kenmerk is centralisatie. Het beleidsvoerend vermogen van een
school heeft baat bij decentralisatie: zoveel mogelijk organisatieleden uit alle lagen
van de organisatie, moeten kunnen bijdragen aan het uitzetten van het beleid. Parti-
ciperende beleidsvoering is om verschillende redenen aangewezen.

Ten eerste vindt de strategische planning dan plaats dicht bij de dagelijkse prak-
tijk, waardoor er minder kans is dat de plannen gebaseerd ztln op voorbije feiten
en al achterhaaldzijn op het moment van de formulering.

Tên tweede wordt de implementatie van plannen bevorderd omdat de medewer-
kers in een vroeg stadium kunnen meedenken en meebeslissen, wat bijvoorbeeld
weerstand kan voorkomen.

Ten derde stimuleert een participerende beleidsvoering de betrokkenheid van de
medewerkers.

En ten slotte kan men sneller en effectiever handelen als er geen scheiding ge-
maakt wordt tussen denken en doen.

Het beleidsvoerend vermogen van een school verhoogt in elk geval naarmate leer-
krachten sterker betrokken zyn by de beleidsvoering (van veen e.a., 2001). Door
teamvergaderingen een belangrijke plaats te geven in het schoolgebeuren, bijvoor,
beeld, wordt strategievorming van onderuit mogelijk gemaakt. De betrokkenheid
van alle leerkrachten bij het gebeuren moet worden gestimuleerd. Dit impliceert ook
dat iedereen alle informatie krijgt (Geijsel e.a., 1999).

Directieleden mogen in die zin niet te ver van de leerkrachten af staan. Het beleids-
voerend vermogen is gebaat bij een zo beperkt mogelijke stratificatie de afstand tus-
sen leiding en overige betrokkenen wordt best zo klein mogelijk gehouden (Gtithe,
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1997;Lagerweil, l9B7). Schoolleiders moeten vanzelfsprekend ook open staan voor

suggesries van leerlrachten (Smolders & Jegers, 1994195). Bij een te ver doorgedre-

ven srratificatie bestaat het gevaar van een kloof tussen theorie en praktijk, tussen

denken en doen. Een te grote klooftussen leerkrachten en directie, bijvoorbeeld, be-

moeilijkt de beleidsvoering omdat het risico bestaat dat de leerkrachten niet mee-

denken en de directie niet meedoet. Leerkrachten moeten altijd en overal kunnen re-

kenen op de nodige ondersteuning (Leithwood e.a.,1996). De schoolleiding moet

in staat zijn het hoofd te bieden aan desoriëntatie, emotionele labiliteit, onzekerheid,

enz. bij leerkrachten, als gevolg van de verstoring van de bestaande verwachtingspa-

tÍonen door de veranderingen die met beleidsvoering samengaan (Sleegers e.a.,

2000). Begrip en respect voor persoonlijke gevoelens werken motiverend omdat

leerkrachten zich daardoor ernstig genomen voelen (Geijsel e.a., 1999; Leithwood

e.a., 1996). Voor de schoolleiding betekent dit dat men klaar staat om naar leer-

krachten te luisteren: men moet bereikbaar en toegankelijkztln. Bovendien moet de

schoolleiding de individuele leerkrachten voldoende leren kennen om hun proble-

men re begrijpen en zich bewust te zijn van hun specifieke vaardigheden en interes-

ses, vragen en noden (Leithwood e.a., 1996)

De ontwikkeling van beleidsvoerend vermogen hangt ook samen met de kwaliteit

van het samenwerkingsverband tussen groepen van Personen op school, met name

de integratie (of cohesie of coiirdinatir. zie Smolders en Jegers, 1994195). De school-

leiding moer samenwerking stimuleren en op die manier een klimaat van gemeen-

schappelijkheid creëren.

Daarmee verbonden is de graad van specialisatie, of de wijze waarop het werk ver-

deeld is, met name de spreiding van taken over een aantal posities. Schoolleiders

moeten in staat zijn bepaalde verantwoordelijkheden door te schuiven naar anderen;

kunnen delegeren is belangrijk (Hargreaves & Fink, 2}}4;Lagerweii,1987). Uit het

gedrag van de schoolleider moet blijken dathijlzy van de leerkrachten kwaliteit en

duidelijke presraties verwacht. Deze blijk van hoge verwachtingen werkt motiverend

en ondersrreepr het uitdagend karakter van beleidsvoering. Leerkrachten mogen

door deze hoge verwachtingen weliswaar niet de indruk krijgen dat wat van hen ver-

wacht wordt onbereikbaar of onuiwoerbaar is. De verwachtingen moeten met ande-

re woorden realistisch blijven (Leithwood e.a.,1996). Er kunnen goede resultaten

worden geboekt wanneer de schoolleider charismatisch overkomt en daardoor inspi-

rerend is voor de leerkrachten. Charismatisch leiderschap leidt bij de collega's tot een

toenemend optimisme met betrekking tot de toekomst, enthousiasme over het werk

en vertrou\Men in de eigen bekrvaamheid om obstakels te overwinnen. (Bass, 1990;

Geijsel e.a.,1999; Hargreaves 6r Fink, 2004; Leithwood e.a., 1996).

Specialisatie is slechts mogelijk door professionalisering of de mate waarin betrokke-

nen opgeleid zijn om hun taken te kunnen volbrengen en de mogelijkheden die ge-

boden worden voor verdere professionele ontwikkeling. De schoolleiding moet ac-
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tief bijdragen tot deze professionele onmikkeling van de leerkrachten (Bass, 1990;

Geijsel e.a., 1999; Silins, 1994). De schoolleider moet intellectueel stimulerend zijn:
h\ of zij moet bereid en in staat zijn leerkrachten nieuwe manieren te tonen om
oude problemen te bekijken, hen te leren moeilijkheden als oplosbare problemen te
zien en rationele oplossingen te benadrukken (Bass, 1990; Leithwood e.a., 1996).In
plaats van louter te steunen op standaardvoorschriften en -praktijken, moet men
open staan voor een verscheidenheid aan alternatieve benaderingen en deze ook pro-
moten (Hargreaves & Fink, 2004). Discussies over alternatieve handelingswijzen
moeten worden aangemoedigd (Leithwood e.a., 1996). Er moet worden verlangd
dat meningen altijd worden onderbouwd met degelijke argumenten en dat fouten
maken toegelaten is (Leithwood e.a., 1996). Dit alles impliceert dat de schoolleiding
de leerkrachten stimuleert zich bij te scholen en hen hiertoe ook de nodige informa-
tie, middelen en kansen biedt (Geijsel e.a., 1999). Ook de schoolleider zelf moet via
bijscholing, congressen, het bezoeken van andere scholen, enz. voortdurend nieuwe
ideeën opdoen en deze overbrengen op de leerkrachten en andere stafleden
(Leithwood e.a., 1996).

Een te sterke formalisatie - de mate waarin binnen de organisatie het volgen van re-

gels en procedures bij de uitoefening van taken is vastgelegd - blijkt een bottom-up
benadering in de weg te sraan (Gtithe, 1997;Lagerweij, l9B7).

A" A Schaalvergroting

In vergelijking met kleine scholen hebben grote scholen door hun grotere personeelsbe-

zetting meer behoefte aan centralisatie, stratificatie en formalisatie - schaalvergroting en

bureaucratisering gaan hand in hand (zie Lammers e.a., 2000) - zodat het te verwach-
ten valt dat het beleidsvoerend vermogen in kleine scholen groter zal zyn dan in grote
scholen. Het zal in grote scholen hoe dan ook moeilijker zijn deze structurele kenmer-
ken binnen de perken te houden.

Veel "lokale" scholen maken bovendien deel uit van een scholengemeenschap of een

scholengroep, waardoor het gevaar voor centralisatie en doorgedreven stratificade reëel

wordt en een bottom-up benadering in het gedrang komr. Een bijkomend probleem is
dat bij de vorming van de scholengemeenschappen of scholengroepen vaak een taakver-
deling ontstaat waarbij de verschillende beleidsniveaus verschillende beleidsdomeinen
toegewezen krijgen. Het pedagogische beleid gebeurt dan, bijvoorbeeld, op het niveau
van de lokale school, terwijl het financiële en personeelsbeleid gevoerd worden op het
niveau van de scholengemeenschap. Een voordeel hiervan, voor het pedagogische beleid
althans, is dat de lokale school een autonoom beleid kan voeren en, door de kleinscha-
ligheid, optimaal kan streven naar een participerende beleidsvoering. Een nadeel is ech-

ter dat dit het streven naar een integrale beleidsvoering, waarbij een onderlinge afstem-
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ming van pedagogisch beleid, personeelsbeleid, financieel beleid, administratief beleid,

infrastructuurbeleid, en dergelijke, onontbeerlijk is, in de weg staat. Het afzonderen van

het pedagogische beleid van andere beleidsdomeinen is in dat opzicht niet wenselijk en

lijkt ook niet realistisch. Immers, in de praktijk kunnen bepaalde pedagogische keuzes

niet losgekoppeld worden van bijvoorbeeld de financiële mogelijkheden of de perso-

neelsbezetting. De evidentie van het afstemmen van de verschillende beleidsdomeinen

op elkaar, maakt het logisch dat het beleidsvoerend vermogen op deze verschillende do-
meinen met dezelfde snelheid ontwikkelt.

Met betrekking tot integratie, specialisatie en professionalisering kan de grootte van de

school of het deel uitmaken van een scholengroep net een voordeel blijken. Grote scho-

len en scholengroepen kunnen immers op meer personeel steunen. In die zin kunnen de

grote scholen bijvoorbeeld over een middenkader beschikken, dat eventueel kan instaan

voor de beleidsvoering en meer bepaald de noodzakelijke coórdinatie bij beleidsvoering.

Omdat grorere scholen over meer personeel kunnen beschikken, dat ze bovendien spe-

cifiek voor beleidsvoerende taken kunnen inzetten (d.i. specialisatie, trouwens een on-

vermijdbaar gevolg van schaalvergroting, zie Lammers e.a., 2000) en daarvoor kunnen

opleiden (d.i. professionalisering), is hun beleidsvoerend vermogen misschien wel groter
dan dat van kleinere scholen (cf. Smolders en Jegers, 1994195). En dit geldt wellicht
ook voor scholengroepen.

Schoolcultuur

3.1 Wat is cultuur?

Eind jaren tachtig, begin jaren negentig heeft men in het schoolonderzoek het concept

cultuur ontdekt (Maxwell 8c Thomas, 1991; Prosser, 1999) - bijvoorbeeld Bates

0987), Owens en Steinhoff (1989) - hoewel "herontdekt" hier misschien een beter

woord is. Al in 1932 benadrukte \íaller bijvoorbeeld het belang van cultuur, rituelen,

overgangsrites, ceremonieën en waarde n in zijn analyse van de school als een sociaal sys-

teem. In 1971 toonde Sarason aan hoe schoolcultuur een belangrijk middel kan zijn om
onderwijsinnovaties te weerstaan en te herdefiniëren. In de jaren negentig werd cultuur

- voornamelijk in Groot-Brittannië - hoe dan ook één van de voornaamste termen om
het karakter van de school aan te duiden.

Doorgaans laat men zichbtl de definitie van schoolcultuur inspireren door de gangbare

definities in het organisatie-onderzoek. Hoewel organisatiecultuur niet steeds op exact

dezelfcle manier wordt gedefinieerd, is toch een zekere graad van overeenstemming vast

te stellen. Zoheeft Smircich (1985: 58) het over "afairly stable set of tahen-for-granted

ítssumptions, shared beliefi, meanings, and ualues that form a kind of backdrop for dctizn",
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Reichers en Schneider (1990: 23) definiëren cultuur als "a common set of shared mea-

nings or understandings about the group/organization and its problems, goals andpractices".
De meeste van die definities grijpen terug naar de traditionele algemene definities van
cultuur van bijvoorbeeld Kroeber en Parsons (1958: 583) - "*ansmitted and reated con-

tent and patterns of ualues, ideas, and other symbolic-meaningful slstems as factors in the

shaping of human behauior and the artefacts prlduced through behauior". Cultuur wordt
gebruikelijk gedefinieerd als 'gedeelde assampties, ouertuigingen en betekenissen".

Er is over het algemeen overeenstemming dat cultuur een geheel is van oplossingen voor
interne en externe problemen waarmee de groep gemeenschappelijk wordt geconfron-
teerd, die effectief zijn gebleken en daarom worden doorgegeven aan nieuwe leden van
de groep (bijvoorbeeld Maehr & Midgley, 1996; Owens,1987; Van Maanen & Barley,
1985). Uitgangspunt van deze visie is de assumptie dat alle handelingen die mensen

stellen in principe niets anders z\n dan pogingen om problemen op te lossen (Cohen,

1955: 50 e.v.). De aard van het probleem waarmee men geconfronteerd wordt en de
wíjze waarop het probleem wordt opgelost, zijn afhankelijk van tvvee voorwaarden.

In de eerste plaats is er de situatie of de wereld rondom ons en de plaats die we in die
wereld innemen. Dit omvat het fysische kader waarin we handelen, de tijd en ener-

gie nodig om doelen te bereiken en de gewoonten, verwachtingen, eisen en sociale
organisatie van de mensen rondom ons. Problem en zijn wat ze zijn omdat de situa-
tie bepalend is voor de dingen die kunnen gedaan worden en de mogelijkheid om
die dingen ook ten uiwoer te brengen.

In de tweede plaats is er het referentiekader dat bepaalt wat de actor zíet en hoe
hrllzy zich voelt bij wath\lzij ziet. Voor bepaalde problemen bestaan geen kant-en-
klare oplossingen, vaak omdat de situatie niet te veranderen is, en een echte oplos-
sing houdt dan één ofandere verandering in het referentiekader in. Cruciaal is dat de

persoon díe zijnlhaar referentiekader wil wijzigen hierbij gesteund wordt. Die steun
kan twee yormen aannemen: ofwel kan het individu zich aansluiten bij een bestaan-

de groep, ofwel - als er geen groep met een gelijkaardig gezichtspunt voor handen is

- kan er zich een groep ontwikkelen doordat mensen met dezelfde problemen toe-
vallig met elkaar in contact komen en samen zoeken naar een oplossing voor hun
probleem (Cohen, 1955).

Een vereiste voor het ontstaan van een cultuur is een groep mensen met gemeenschap-

pelijke problemen, in een gemeenschappelijke situatie. Cultuur kan bovendien maar
ontstaan wanneer onder de leden van de groep duidelijk sprake is van interactie en wan-
n€er er solidariteit heerst, wanneer de leden van de groep elkaar met andere woorden de-
finiëren als een groep, een identiteit delen (Cohen, 1955; Fine & Kleinman,1979,
Hughes e.a., 1968). Op het moment dat binnen die groep een nieuw gedeeld referentie-
kader ontstaat, is er sprake van een nieuwe cultuur; dat sprake is van een gedeelde visie,
maakt dat er sprake is van cultuur (Cohen, 1955).
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3.2 Onganisatiecultuur

Nu is het een beetje onzinnig te verwachten dat er zoiets zou bestaan als één schoolcul-

tuur, gedeeld door alle participanten op school. In het onderzoek naar organisatiecul-

ruur worden drie perspectieven onderscheiden met betrekking tot de wijze waarop cul-

tuur binnen een sociale groep gedeeld wordt: het integratieperspectief het fragmenta-

tieperspectief en het differentiatieperspectief (Meyerson & Martin, 1987).

IJet integratieperspectiefis de meest klassieke benadering. Ze gaat uit van de assumptie

dat er in een organisatie één cultuur is die gekenmerkt wordt door eenheid, consensus

en helderheid. Als er in een organisatie al eens conflict of ambiguïteit bestaat, dan wordt
dit beschouwd als een bewijs van de teloorgang van de bestaande cultuur en als de voor-

bode van een nieuwe eenheid (Erickson, 7987; Martin & Frost, 1996; Meek, 19BB;

Meyerson 8c Martin, 1987). De mogelijkheid dat individuele leden van een organisatie

er andere en zelfs afwijkende denkbeelden en meningen zouden kunnen op na houden,

past vanzelfsprekend niet in deze visie (Meek, 1988).

In het fagmentatieperspectiefis dat wel de centrale idee. Aanhangers van dit perspectief
(bijvoorbeeld \íeick, 1991) gaan ervan uit dat individuele leden van een organisatie

sommige visies zullen delen, van mening zullen verschillen over andere, totaal onwetend

kunnen zijn over nog andere of er totaal onverschillig tegenover staan. De aard en de

mare van de in een organisatie circulerende informatie variëren volgens de aanwezige in-
dividuen en subgroepen. Ambiguïteit, gebrek aan consistentie en gebrek aan consensus

vormen de essentie van elke cultuur (Erickson, 1987; Martin & Frost, 1996; Meyerson

& Martin, l9B7).

IJet dffirentiatieperspectiefsitueert zich ergens tussen het integratie- en het fragmenta-

tieperspectief in. Dit perspectief ziet de organisatiecultuur als een mozaïek. Bepaalde

visies worden gedeeld door de leden van de organisatie, maar dan vooral binnen de

gÍenzenvan bepaalde subculturen. Van zodra men in een bepaalde organisatie te maken

heeft met verschillende groepen (bijvoorbeeld werknemers en managers), is de kans

groot dat er verschillende subculturen zullen ontstaan. Het is immers niet erg aanneme-

lijk dat alle individuen en groepen in een organisatie op dezelfde wijze een gemeen-

schappelijke cultuur zullen delen. Een organisatiecultuur is dus niet monolithisch, maar

bestaat uit verschillende, elkaar overlappende of geneste subculturen. Deze kunnen in
bepaalde gevallen zelfs tegengesteld zijn aan elkaar, zodat er sprake kan zijn van tegen-

culturen (Erickson, 1987; Louis, 1983; Martin & Frost, 1996; Meyerson 8a Martin,
1987; \fluthnow & \7itten, 1 988).

Het onderzoek naar schoolcultuur sluit tegenwoordig vooral aan bij het differentiatie-

perspecdef. Vanaf de jaren negentig is men meer en meer afgestapt van een holistische

visie op schoolcultuur en is er een groeiende belangstelling voor de subculturen binnen

een school en de relaties ertussen (Prosser, 1999) .Over het algemeen wordt rekening ge-
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houden met het feit dat op school minstens twee grote groepen onderscheiden kunnen
worden, met name enerzijds de leerlingen en anderzijds de directie en leerkrachten (de

stafleden van de school) en dat deze groepen in zekere zin tegengestelde culturen vor-
men, eerder dan zich te verenigen in één gezamenlijke organisatiecultuur (Deblois e.a.,

1997; Mitchell & \Tillower, 1992; Pérez Gómez, 1997; Torrington & \íeightman,
1993).

3.3 Gultuur en beleidsvoereRd verrnogen

De beleidsvoering op school hangt samen met de stafledencultuur of het geheel van ge-

deelde overtuigingen van stafleden met betrekking tot dat beleid. Dit kan op t\ /ee ma-
nieren gezienworden:

dewijze waarop men tegen beleidsvoering in het algemeen aankijkt, of dus de bete-
kenis die gegeven wordt aan beleidsvoering in het algemeen;

de specifieke, objectieve kenmerken van de beleidsvoeringzelf, of welke richting
men inhoudelijk uit wil (cf, Sleegers e.a., 2000).

Ten eerste moet er zoiets bestaan als een - bij voorkeur positieve - cultuur ten aanzien

van het voeren van een beleid, met andere woorden, een cultuur gericht op veranderin-
gen en vernieuwingen. Het bestaan van zo een cultuur impliceert dat leerlrachten be-

trokken zijn 6ij de (verschillende facetten van de) beleidsvoering en niet alleen op hun
eigen klas en eigen onderwijstaak geconcentreerdzyn, maar op de ruimere school ge-

oriënteerd zrln (van Veen e.a., 2001). Van leerkrachten moet verwacht kunnen worden
dat ze solidair zijn met de school en in die zin sterk bereid zyn zich te engageren voor de

school (cf. Staessens, 1993). Nochtans oefent de leerkracht zijn beroep - ondanks de

toenemende erkenning van het belang van samenwerking en overleg - nog steeds gro-
tendeels uit in de beslotenheid van het eigen klaslokaal en in relatieve geïsoleerdheid van
collega's. De klas van een leerkracht valt doorgaans buiten het actiegebied van andere

leerkrachten, wat samenwerking of interactie niet vergemakkelijkt (Sleegers e.a., 2000).
Het is echter duidelijk dat met het oog op beleidsvoering leerkrachten bij voorkeur niet
handelen als een groep individuen: er is nood aan gedeelde krachten en gedeelde verant-
woordelijkheid (Geijsel e.a., 1999). De ontwikkeling van een beleidsvoerend vermogen
vraagt dat leerkrachten zich gaanbezighouden met de hele school en dat er een cultuur
ontstaat gericht op beleidsvoering (van Veen e.a., 2001). Het individuele karakter van
het leerlrachtenberoep hoeft de onmikkeling van een leerkrachtencultuur niet in de

weg te staan - de leraarskamer vormt de omgeving bij uitstek waaÍ zo een cultuur kan
ontstaan - maar heeft wel als gevolg dat de bestaande cultuur nogal kan variëren in ter-
men van homogeniteit. In feite is er pas sprake van een echte cultuur wanneer er "ho-
mogenisering" heeft plaatsgevonden (\7allace, 1966 91). Dit houdt in dat nieuwe le-
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den van de groep door socialisatie steeds meer op de oude leden en op elkaar gaan lijken
qua overtuigingen (\lallace, 1966). Onderzoekers binnen het integratieperspecdef me-

nen dat in een efficiënte organisatie steeds naar een zo breed mogelijke consensus ge-

streefd moet worden: als alle leden in dezelfde richting denken garandeert dat een sterke

cultuur. Over het algemeen gaat men ervan uit dat naarmate een cultuur homogener is,

ze ook sterker, intenser is (Cooke & Rousseau, 19BB; Glick, 1985; Hofstede e.a., 1990;

Maehr 8r Midgley 1996; Nias, 1989; Schein, 1985). Het beleidsvoerend vermogen van

een school heeft dus in de eerste plaats baat bij een zo groot mogelijke consensus over de

wenselijkheid van het voeren van beleid, of een sterke, positieve cultuur ten opzichte
van beleidsvoering.

Ten tweede moet de cultuur een zekere onambigue beleidsinhoud voorstaan, er moet

met andere woorden een "gedeelde visie" zijn (Guthe, 1997;Lagerwerl, 1987; Sleegers

e.a., 2000). Deze visie geeft aan in welke richting en in welke mate er gehandeld wordt
in het kader van de beleidsvoering. Een gedeelde visie bevordert een gezamenlijke ge-

richtheid op het doel en bevordert betrokkenheid (Gtithe, 1997). Visie is niet het resul-

taat van rationele analyse en planning, maar van de dagelijkse activiteiten en ervaringen

die de manier waarop leerkrachten hun taken en school percipiëren vormen (Staessens

& Vandenbe rghe, 7994). De ontwikkeling van een visie houdt meer in dan de ontwik-
keling van een te volgen plan. Het valt eerder te vergelijken met het bepalen van een

richting samen met de vaste wil die richting ook uit te gaan. In die zin kan de gedeelde

visie omschreven worden als de "missie" van een school (Staessens, 1993).

De nadruk ligt bij visie op het woord "gedeeld": het gaat dus niet om de som van indi-
viduele doeleinden, maar om de graad van consensus die onder organisatieleden bestaat

met betrekking tot de waarde van dagelijkse activit€iten en beslissingen over doeleinden
en over de toekomstige ontwikkeling van de organisatie (Staessens & Vandenberghe,

1994). Een gedeelde visie veronderstelt dus dat alle leerkrachten een gemeenschappelij-

ke oriëntatie delen met betrekking tot de professionele, pedagogische, en organisatori-
sche aspecten van hun taken. Deze veronderstelling is echter allesbehalve realistisch.

Leerkrachten vormen, zoals eerder al aangegeven, geen monolithisch blok met dezelfde

attitudes, dezelfde onderwijsfilosofie, dezelfde waarden en dezelfde professionele oriën-

taties (Cattonar & Mangez, 2000; Feiman-Nemser & Floden, 1986; Sleegers e.a.,

2000). Er is vaak sprake van onduidelijkheid en gebrek aan overeenstemming over de

doelstellingen, de te gebruiken methode, de participatie van de leden, etc. (Lagerweij,

1987). Mensen of groepen werken in een school niet altijd zo doelgericht of planmatig
als wordt verondersteld en in termen van beleidsvoerend vermogen ook ideaal zou zyn.

Dus ook over de visie als onderdeel van de cultuur op school, wordt best geredeneerd in
termen van homogeniteit en heterogeniteit: hoe groter de consensus of hoe homogener

en dus hoe sterker de cultuur, hoe groter de kans dat het gestelde gedeelde doel ook be-

reikt wordt.
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3.4 Cultuur en leiderschap

Vaak beschouwt men het de taak van de schoolleiding om ervoor te zorgen dat de leer-

krachten positief staan ten opzichte van beleidsvoering in het algemeen (Geijsel e.a.,

1999). Bovendien moet de schoolleiding er ook voor zorgen dat de leerkrachten een vi-
sie ontwikkelen en bij voorkeur dezelfde visie gaan delen over de richting die het beleid

moet uitgaan.

De transformationele leider heeft zelf een duidelijke visie, die ook overgebracht wordt
op de leerkrachten en door de leerkrachten aanvaard en gedeeld wordt (Geijsel e.a.,

1999;Hargreaves & Fink,2004; Leithwood e.a.,1996; Smolders &Jegers, 1994195).

Het opbouwen van een visie moet leiden tot een fundamentele, ambitieuze doelgericht-
heid op lange termijn. Doelbepalende activiteiten, gestuurd door de schoolleiding, wer-
ken motiverend in de mate dat ze klaarheid scheppen over te bereiken doelen en de per-

ceptie van doelen als uitdagend maar bereikbaar versterken (Leithwood e.a., 1996). De
leider van de organisatie of groep bepaalt de richting waarin gedacht moet worden, en

h\lzij moet er bovendien op toezien dat de leden van de organisatie of groep ook in die

richting gaan denken (zie bijvoorbeeld Schein, 1985).

Dit betekent met andere woorden dat de schoolleiding, indien nodig, moet ingrijpen in
de leerkrachtencultuur. De schoolleiding wordt verantwoordelijk gesteld voor de creatie

van een cultuur die positiefstaat ten opzichte van beleidsvoering en bovendien ook ge-

tuigt van een bepaalde visie met betrekking tot beleidsvoering. Doorgaans wordt aange-

nomen dat de schoolleider omwille van zijnlhaar positie de mogelijkheid heeft, en zelfs

het best geplaatst is, om de schoolcultuur te creëren of te veranderen (cf. Staessens,

1993). Maar is het echt zo simpel?

In de organisatietheorie kan zeker niet iedereen zich vinden in het beeld van de leider als

creator van cultuur. Bepaalde auteurs - en zeker de aanhangers van het integratieper-
specdef- leggen de nadruk op de geschiedenis van de organisatie en haar vroegere en

huidige leiders als het gaat over het ontstaan en de onrwikkeling van organisatiecultuur.

Cultuur wordt dan gezien als een mechanisme voor sociale controle, gecreëerd en gema-

nipuleerd door de leiders van de organisatie, het management (bijvoorbeeld Pettigrew,

1979; Schein, 1985). Volgens deze visie is de oorsprong van cultuur alvast niet ver te
zoeken, maar deze zienswijze valt niet te rijmen met het differentiatie- of fragmentatie-
perspectief (Alvesson, 1993). Bovendien zal de idee dat leiders van een organisatie cul-
tuur creëren de meeste antropologen absurd in de oren klinken. Voor hen is het immers

duidelijk dat cultuur ontstaat uit de collectieve, sociale interactie van groepen en ge-

meenschappen (Meek, 1988).

De analyse van wat cultuur is en hoe cultuur precies ontstaat, maakt duidelijk dat naast

de organisatieleiding, ook de organisatiestructuur - inclusief de leerlingensamenstelling

- en de omringende samenleving gelden als bronnen van cultuur, en in belangrijke
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mate bepalen of en hoe de schoolleider kan ingrijpen in de cultuur. De ecologische con-
text of de positie van de groep (i.e. de situatie, cf. Cohen, 1955), die bepaald kan wor-
den door fysische, temporele en sociale coórdinaten, ligt mee aan de basis van het ont-
staan van cultuur en stelt limieten aan de mate waarin leiders cultuur kunnen creëren en

veranderen. In principe kan vanuit elk van de drie onderscheiden bronnen van cultuur
aangestuurd worden op veranderingen (Ott, 1989). Concreet moet de vraag gesteld

worden of en hoe scholen kunnen ingrijpen wanneer blijkt dat ze gekenmerkt worden
door een weinig op beleidsvoering gerichte cultuur.

Hierbij kan in eerste instantie gekeken worden naar de interne stractuurvan de organi-
satie - bijvoorbeeld in de structuur ruimte maken voor actieve participatie in de beleids-

voering - maar ook naar de ecologische czntext. Vaak is het zo dat om in te grijpen in de

cultuur scholen niet zomaar geïsoleerd en autonoom hun interne structuur kunnen ver-
anderen (Meyer & Rowan, 1977). Als de maatschappelijke context de oorzaak blijkt
waarom de cultuur beleidsvoering in de weg staat, moet worden gestreefd naar een men-
taliteitswijziging, wat uiteraard ook niet voor de hand ligt. Anderzijds hoeft een aan-

vaarding van de in de samenleving heersende overtuigingen niet uit te sluiten dat er bin-
nen de organisatie - de school - een eigen geloofssysteem kan ontstaan (Meyer & Ro-
wan, 1977).

Rekening houdend met hoe cultuur ontstaat, en meer bepaald met de invloed van sa-

menleving en schoolstructuut kan men het beeld van de schoolleider als creator van
cultuur moeilijk volhouden. Toch moet worden toegegeven dat de directieleden van de

school wellicht toch het meest aangewezen zrln om veranderingen in de heersende cul-
tuur aan te brengen (Sweeney, 1987). H.et ztln de schoolleiders die kunnen en moeten

bepalen welke doelstellingen op school voorop gesteld zullen worden. Om specifieke
veranderingen in een cultuur aan te brengen, bevinden bepaalde actoren zich in een be-

tere positie dan andere (\íuthnow 8c \íitten, 19BB) en het zijn uiteindelijk de leiders

die de meeste invloed kunnen uitoefenen (Meek, 19BB). Veranderen van cultuur impli-
ceert anderzijds wel wat Maehr en Midgley (1996: 126) een "systeembenadering" noe-
men. Alle schoolparticipanten - leerlingen, leerkrachten, directieleden en ouders -
moeten betrokken worden bij een cultuurverandering.

Hoekan de schoolleiding dan concreet in de cultuur ingrijpen zodat die positief staat

ten aanzien van beleidsvoering en een specifieke visie omvat? Culturen veranderen is
immers geen simpele opdracht, zeker wanneer regelrecht ingegaan moet worden tegen
een aantal assumpties (Schein, 1984). Cultuur kan in elk geval niet als geheel "aan-" of
"uit-" gezet worden (Meek, 1988). Culturen ztlnwrj stabiel en als geheel niet manipu-
leerbaar. Dit betekent echter niet dat culturen compleet statisch zyn en blijven. In elke
cultuur is evolutie merkbaar, zij het vaak binnen bepaalde grenzen en heel traag (Meek,

1988; Ott, 1989; Torrington 6c\Teightman, 1993).
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Voor een daadwerkelijke verandering van cultuur, moet men zich niet concentreren op
het gedrag van de leden van de organisatie, wat immers slechts een manifestatie is van

cultuur (cf. Schein, 1985), maar moeten de gedeelde overtuigingen centraal staan
(Sathe, 1983). Cruciaal bij veranderen van cultuur is dat bepaalde (nieuwe) overtuigin-
gen ingang vinden. Communicatie is hiervoor een onontbeerlijk instrument. Leiders

moeten de nieuwe overtuigingen aan de leden van hun organisatie communiceren en er

voor zorgen dat de leden ze overnemen (Sathe, 1983). Dit kan op een impliciete en een

expliciete manier (Sathe, 1983).

Sathe (1983: 19) meent dat om ideeën en assumpties op een geloofivaardige manier
over te brengen best impliciet te werk gegaan wordt. Bijvoorbeeld het vertellen van ver-
halen of anekdotes uit de geschiedenis van de organisatie of uit persoonlijke ervaring is

efièctief omdat deze verhalen heel concreet zijn. Bovendien is het vaak beter de moraal

van het verhaal niet te expliciteren zodat de toehoorder zelf zijnlhaar conclusies kan

trekken. Niet onbelangrijk is dat de toehoorders zich met een personage kunnen identi-
ficeren (Sathe, 1983). Goodlad (1984) merkt op dat scholen moeten voorzien in rol-
modellen, \Welke ideeën de leider van een organisatie vooropstelt, blijkt uiteindelijk ook
uit waaraan hijlzyhet meest aandacht schenkt en hoe hylzy omgaat met crisissituaties

en incidenten (Schein, 1985).

Sweeney (1987 138-139) biedt een aantal tips voor leiders die voor de expliciete weg
kiezen. Een mogelijkheid is artikelen, onderzoeksresultaten, enz. voor te leggen die be-

staande overtuigingen in vraag kunnen stellen. Aanvullend kan dan ook gepraat worden
over de heersende ideeën. Discussies over de bestaande overtuigingen kunnen vrucht-
baar zyn. Vanzelfsprekend moet de schoolleider ook zijnlhaar licht opsteken over wat er

precies leeft bij de verschillende actoren op school. Volgens Sweeney (1987) zijn infor-
mele babbels zijn hierbij de meest aangewezen weg, omdat die toelaten zowel informa-
tie te vergaren als andere inzichten bij te brengen. Eén van de meest effectieve manieren

om de overtuigingen van mensen te veranderen, ten slotte, is te beginnen met hun ge-

drag te veranderen. Immers, wanneer leden van een organisatie verplicht worden nieu-
we handelswijzen op te nemen, zullen ze misschien ook hun oude overtuigingen veran-

deren. Er kan echter, zoals gezegd, pas sprake zijnvan een echte cultuurtransformatie,
wanneer de gedeelde overtuigingen veranderd zijn.

Eens de nieuwe overtuigingen ingang gevonden hebben, moeten ze ook gevesdgd wor-
den en stabiliseren. Dit vraagt een blijvende toewijding van de directie, waarbij een

voortdurende evaluatie noodzakelijk is (Sweeney, 1987). Bij de rekrutering van nieuwe

leden moet ervoor gezorgdworden datzlj min of meer passen binnen de cultuur (Sathe,

1983; Schein , 1985; Sweeney, 1987).Via socialisatie moet men in elk geval de nieuw-
komers de heersende cultuur eigen maken. Informele socialisatie geniet hierbij de voor-
keur boven formele socialisatie. Alles gebeurt best zo spontaan mogelijk (Sathe, 1983;

Schein, 1985; Sweeney,1987). Verder stelt Sathe (1983) dat potentiële leden die niet
passen binnen de cultuur, best niet aangenomen worden of verwijderd worden.
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Ten slotte moet nog eens worden herhaald dat een cultuurverandering moeilijk tewe€g

te brengen is. Gedragsverandering zonder cultuurverandering is makkelijker. Spijtig ge-

noeg concentreren de meeste schoolleiders zich op gedrag, zonder de stap te zetten naar

cultuur (Sathe, 1983). Door enkel aandacht te besteden aan het bijsturen van gedrag,

wordt in feite heel veel energie verspild. Een cultuurverandering is, immers, eens ze ge-

realiseerd is, veel standvastiger.

Conclusie

Het beleidsvoerend vermogen van een school hangt nauw samen met de specifieke

structurele en culturele kenmerken van de school. De overtuiging dat, met het oog op

beleidsvoering, een bottom-up benadering het meest geschikt is, heeft ervoor gezorgd
dat een structuurbenadering meer en meer plaats moet ruimen voor een cultuurbenade-
ring. Hoe dan ook moet er gewerkt worden aan een schoolstructuur en -cultuur die be-

vorderlijk zijn voor de beleidsvoering. Doorgaans worden de schoolleiders gezien als de

hoofdverantwoordelijken voor het beleid op school. De interne organisatie en begelei-

ding bij de beleidsvoering is de taak van de schoolleiding. Vooral wanneer er sprake is

van verandering, verbetering en vernieuwing speelt de schoolleiding een kritische rol
(van den Berg e .a., 1999). Toch mag men van de schoolleider niet te veel verwachten: er

moet bijvoorbeeld in acht gehouden worden dat de leden van de groep cultuur creëeren

in antwoord op hun situatie. Thansformationeel, duurzaam leiderschap blijkt in elk ge-

val wel het meest geschikt te zrln voor de ontwikkeling van beleidsvoerend vermogen.

Een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van een duurzaam leiderschap, is de

opvolging van schoolleiders (Hargreaves & Fink, 2004). En hier loopt het vaak fout.
\íanneer bijvoorbeeld een charismatische leider wordt opgevolgd door iemand die min-
der dynamisch is, kunnen alle voorbije inspanningen en verwezenlijkingen heel snel

teniet gedaan worden. In elk geval moeten succesvolle schoolleiders zo lang mogelijk op

post gehouden worden. Het leiderschap moet attractief gemaakt worden, zodat getalen-
teerde mensen ook aangemoedigd worden de taak op zich te nemen. Dit impliceert dat
er voldoende intrinsieke en extrinsieke beloningen vasthangen aan de job zodat men er

zich niet alleen toe aangetrokken voelt, maar ook wil blijven. Opvolgers moeten vol-
doende voorbereid worden op het voortzetten van de ingeslagen weg van beleidsvoe-
ring. Schoolleiders moeten de nodige tijd en ruimte krijgen om te netwerken, om van

elkaar te leren en elkaar bij te staan en om hun opvolgers te coachen en klaar te stomen
(Hargreaves & Fink, 2004).
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CclMMUNICATIE- EN
PAFITI CI F'ATI EEIELEI trl I I\I
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VEFIMGIGIEIV VAI\I SCHOLEN

Pnof. René Bouwen
Centnum Onganisatie- en Pensoneelspsychologie
KULeuven

Vooraf: een organisatie-systeeminvalshoek

1 De ondersteuning van beleidsvoerend vermogen van scholen heeft raakvlakken met
diverse beleidsdomeinen, maar de thema's communicatie en participatie lijken al de-

ze domeinen te doorkruisen of met elkaar te verbinden. Communicatiebeleid. gaat

precies over het organiseren van de interactie en de informatie die doorheen het gan-
se systeem circuleert en participatiebeleidheeft het in het bijzonder over hoe de ver-

schillende actoren/stakeholders in het ganse gebeuren optimaal betrokken kunnen
worden.

2 Ik zal daarom een organisatie-systeem perspectief innemen om naar de samenhan-

gen van het onderwijssysteem als geheel en de plaats van verschillende actoren daar-
in te kijken. Dit perspectief wordt vooral gevoed vanuit de actuele opvattingen in de

organisatiepsychologie en de groepsdynamica, vooral vanuit het oogpunt van wer-
ken met veranderingen en het optimaliseren van leerprocessen op alle niveaus van

een organisatie. Leren en leerprocessen ondersteunen is de kernactiviteit van het

schoolsysteem op volgende niveaus: interpersoonlijk, in groepen, tussen groepen, in
organisaties, tussen organisaties en in alle andere samenwerkingsverbanden en net-
werkvormen die daar doorheen lopen. Ik zal vooral gebruik maken van de benade-

ringswijzen die tijdens het laatste decennium in de aandacht zijn gekomen: praktijk-
gemeenschappen (communities of practice) (\Wenger 1998), relationele opvattingen
van leren (Brown & Duguid, 1996), organiseren (Gergen, 1994;Weick, 1995; Shot-
ter, 1993) e n veranderen (\íierdsma , 1999) , netwerkvormen (Castells, 1996) en vir-
ruele vormen van organiseren (Child & McGrath, 2001) interorganisationele allan-

ties/netwerking en multipartijen collabaratie (Gray, 1989, Huxham 1996). Deze be-
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nadering van organisaties noemt men relationeel organiseren (Hosking & Dachler,
t995).

3 In verband met het beleidsvoerend vermogen bestaan er grote verschillen tussen het
basisonderwijs, het secundair en het hoger onderwijs. Adviezen en acties zullen
steeds verder gespecificeerd moeten worden naar onderwijsniueau. In het hoger on-
derwijs verwacht men nog steeds veel heil van fusies en associaties. In het lager on-
derwijs realiseert men zich dat het plaatselijke niveau het verschil uitmaakt als het op
kwaliteit aankomt. In het secundaire onderwijs kijkt men de twee kanten op: het
plaatselijke niveau is drager van pedagogische kwaliteit en het centraal scheppen van

de voorwaarden daartoe ondersteunen en garanderen.

Enkele uitgangspunten bevnaagd

?..1 Welke organisatieCIpvatting is onderliggend?

Organiseren en leer-ruimte creëren staan in een voortdurende spanning. Klassieke orga-
nisatieopvattingen sturen aan op het wegwerken van onzekerheid door duidelijke struc-
turen en door het inbouwen van controleprocedures, zodat resultaten meer stuurbaar
worden van buitenaf. De organisatietheorie leert dat zo een controle-gericht organiseer-

principevooral werkt in stabiele en voorspelbare omgevingen en voor goed structureer-
bare taken.

Technologische ontwikkelingen en globaliseringsprocessen hebben, sinds meer dan een

decennium, bewerkt dat geïntegreerde hiërarchische organisatievormen vervangen wer-
den door borizontale structuren en modulaire uormen die geconnecteerd zijn langs netwer-
kenin een steeds complexere omgeving. Vooral kennisintensieve organisaties nemen de-
ze flexibele en geconnecteerde vormen aan (Child & McGrath, 2001). Hier is wellicht
ook inspiratie te vinden voor schoolorganisaties.

Uit de studie van creatieve en innovatieve organisaties leert men dat "leer-ruimte" essen-

tieel samenhangt met de kwaliteit van de interne relaties, zodat interne afstemming,
overleg en constante bijsturing zo laag mogelijk in de organisatie gesitueerd worden. Als
dit opgaat voor kennisontwikkelingsorganisaties (Child & McGrath, 2001) zoals on-
derzoeksinstellingen, consulting- en opleidingsorganisaties, dan is het wellicht de moei-
te waard om dit ook voor schoolorganisaties na te gaan. Het organisatieprincipe " inter-
ne afitemmin!' is dan belangrijker dan het organisatieprincipe" controle door procedurei' .

Ook de groepsontwikkelingsliteratuur leert dat plaatselijke werkgemeenschappen maar
ten volle tot ontwikkeling kunnen komen als de interne "leer-ruimte" voldoende afge-

schermd wordt en ondersteund wordt door de omgevingskenmerken (Neilsen, 1978).

120 FENE BOUWEN



Later zullen we nog spreken over " bounddry spanning managemenl'. Dit is het voor-
waarden scheppen en het afgrenzenvan de leerruimte zodat de "storingen" uit de omge-
ving niet al te veel doorspelen en zodat de omgeving ondersteunend en voorwaarden-
scheppend aanwezig is.

2.? Welke opvatting over decentralisatie en sturing?

\Tanneer men in de profitsector ziet dat centralisatiegerichte organisatievormen vervan-
gen worden door meer zelfsturende teams, kan men hieruit lessen trekken voor de soci-
al profitsector. De algemene gerichtheid op outputczntrole, die eruit voortgekomen is,

kan evenwel niet zomaar naar de social profit overgeplaatst worden, omdat "het pro-
duct" dat men wil of kan controleren wel zeer verschillend is. Decentralisatie en respon-
sabilisering t.a.v. middelen en werkwijzen en de centralisatie van de output-controle
werken in de economische sectoren, maar kunnen niet zomaar naar dienstenorganisaties
overgeplaatst worden. Hier is het zoeken naar aangepaste indicatoren waarrp men kan
tturen zeer belangrijk om niet-gewenste neveneffecten te vermijden. Al in 1980 wees

Chris Argyris op de interne contradicties van rigoureus cross-sectie onderzoek (Argyris,

1980). De relatie tussen onderzoeker en het onderzochte is een cruciaal element om ge-
gevens te bekomen die verandering kunnen ondersteunen. Voor Argyris moet her een

open en wederkerige relatie zijn. Als de onderzoeksinstantie afstandelijk en éénzijdig het
onderzoek "controleert" zal er geen mede-eigenaarschap ontstaan voor de verandering.
Er zullen zich integendeel ongewenste efFecten voordoen, zoals defensiviteit en pogin-
gen om te ontsnappen aan de mogelijke gevolgen. Centrale sturing door outputconrro-
Ies hebben alle eigenschappen in zich om - wat Argyris noemr - " defensieue routinei' in
het leven te roepen. Argyris legt de nadruk op de ontwikkeling van de capaciteit tot
rweezijdige communicatie, open toetsing, tegenspreekbaarheid en gezamenlijke taak-
controle tussen de direct betrokken actoren. Sommige kwaliteitssystemen zoals het
EFQM-model (European Foundation of Qualiry Management) en vergelijkbare syste-
men in het welzijnswerk, nemen dergelijke procesindicatoren op in hun evaluatiesys-

teem, zodat niet outputcontrole maar proc€s- en systeemkenmerken een aanduiding
zijn voor de kwaliteit van het operationele niveau.

2.3 De rol van communicatie en participatie in verschillende pana-
digma's van organisatieveranelering

\íaar komt toch de moeizaamheid van organisatieverandering vandaan? Dat was ook
het onderwerp van een symposium van een selecte groep van veranderingsspecialisten in
de Harvard Business School (Beer & Nohria, 2000), waarvoor Argyris de slotconclusies
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formuleerde. De hele discussie draaide rond de vraag of men een E-benadering (E voor

economie en economische performantie benadering) dan wel een O-benadering (O

voor organisatie of menselijk systeem) van verandering volgt en of die twee benaderin-

gen verzoenbaar zijn. Dikwijls wordt de E-benadering gelijkgesteld aan de ontwerp-

benadering of het werken met herstructurering; de O-benadering wordt gelijkgesteld

met de ontwikkelingsbenadering of het werken met organisatieprocessen van participa-

tie en betrokkenheid. (Boonstra, e.a., 1996). Om de spanning tussen de beide benade-

ringen begrijpbaar te maken lanceert Argyris het concept van" implementeerbare kennii'
of kennis die zodanig is onrwikkeld dat alle betrokkenen zich aangesproken voelen om

aan de uiwoering mee t€ werken. Als de gedeelde betekenis over de verandering tussen

de actoren ook die gerichtheid op resultaat omvat, dan zal het implementeerbare kennis

geworden zijn. In het geval dat een groep experten ofslechts één partij het doel van de

verandering definieert of draagt, zal het resultaat een lage implementeerbare waarde

hebben. Het proces van verandering of de weg waarlangs de analyse zowel als de voor-

stellen tot stand komen, zal bepalen of kennis en inzichten implementeerbaar zijn. De

kwaliteit van het communicatieproces tussen de actoren zal bepalen of implementatie

bereikt wordt. Met krvaliteit van de communicatie verwijst Argyris, en met hem andere

acteurs van de "lerende organisatie", naar de model Il-interactievorm (tweezijdig, open,

interactief; toetsbaar en tegenspreekbaar, concreet geillustreerd). \Tanneer de kwaliteit
van de communicatie tijdens verandering deze eigenschappen heeft, zal de implemen-

teerbaarheid van de nagestreefcle verandering hoog zijn. Zoniet zal de implementeer-

baarheid van de verworven inzichten of vooropgestelde doelstellingen Iaagzijn.

Naast betrouwbare en valide kennis is dus ook implementeerbare kennis een noodzake-

lijke voorwaarde in een veranderingsproces. Deze implementeerbaarheid hangt dus di-
rect samen met participatie en kwaliteit van communicatie.

?.4 Welke opvatting over kennis en competentie hanteert men?

Op de conferentie over "Organizational knowledge and Learning" in2003,waar Argy'
ris zijn idee over implementeerbare kennis uiteenzette, introduceerde John Saily Brown,

hoofd van de Xerox ontwikkelingslaboratoria in California, de idee van "kennis-als-par-

ticipatie" ter aanvulling van de opvatting van "kennis-als-substantie".

Met kennis-als+ubstantie bedoelt hij gecodeerde en geformaliseerde kennis die als een

kennisinhoud van partikels kan overgedragen worden van de ene drager (of persoon)

naar een andere drager.

Met kennis-als-particpatie bedoelt hij dat kennis ontwikkeld, gecommuniceerd en ge-

dragen wordt door de samenwerkingspatronen van een praktijkgemeenschap ('Sí'enger,

1998). J.S.Brown heeft deze opvatting indringend beschreven voor de kennisontwikke-

122 RENE BOUWEN



ling die plaats heeft tussen onderhoudstechniekers van kopieermachines en tussen ont-
werpers en ontwikkelaars van de hardware en de software van een nieuwe generatie ko-
pieermachines. Hij ontleende de idee eigenlijk aan het werk van J. Lave en E. \Tenger
(1991), die op indringende wijze beschreven hoe jonge professionals (leraars, vroed-
vrouwen, slagers, verzekeringsadviseurs, enz.) hun vak leren door zich van perifeer naar

centraal groepslid van een praktijkgemeenschap te ontwikkelen. Een rol, een identiteit
verwerven in de praktijkgemeenschap, hangt rechtstreeks samen met het verwerven van
de kennis en de vaardigheden van een professional. Leren wordt als een essentieel relati-
oneel proces gezien. Ingroeien in de praktijken en vooral in de taal en de symbolen van
die gemeenschap wordt beschouwd als het kernproces van leren. Sociale inclusie en

communiceerbare kennis en vaardigheden verwerven, komen dan zeer dicht bij elkaar

staan. Deze opvatting van leren biedt inspiratie om de praktijkgemeenschap van onder-
wijzend personeel en leraars te kaderen, maar evenzeer wellicht om het leren van basis-

of speciale vaardigheden in klasgemeenschappen of vakwerkgroepen te bekijken.

tr Beleidsvoerencl of beleids-uit-voerend verrïogen van
schslen: de autonomieparadox

Het is de bedoeling om de kwaliteit "beleidsvoerend vermogen" als een soort competen-
tie van de school te kunnen omschrijven en misschien ook te kunnen meten, zodat de

hogere beleidsniveaus een beleidsruimte kunnen aanbieden die in verhouding staat tot
de capaciteit van de school om beleid te voeten. De hogere beleidsniveaus gaan ervan uit
dat dit proces kan gestuurd worden: meer bevoegdheden worden gedecentraliseerd
naarmate men meer capaciteit tot beleidsvoering kan vaststellen. Deze werkwijze veron-
derstelt dat de participatie van de lagere niveaus door de hogere niveaus kan gestuurd
worden. Dit kan men zien als een vorm van hiërarchisch of top-downdenken die vooral
nastreeft om het beleids-uit-voerend vermogen te sturen. De lagere niveaus worden ver-
ondersteld het beleid van de hogere niveaus uit te voeren. Anderzijds kan men ook stel-

len dat de legitimiteit van de hogere niveaus voortkomt uit de erkenning door de lagere

niveaus.

Deze zogenaamde autonomieparadox is goed gekend in grote organisaties die de laatste

decennia zyn gaan experimenteren met autonome of semi-autonome werkteams. Dat
gebeurt vooral in productiebedrijven, maar nu ook steeds meer in dienswerlenende en

zorgverstrekkende organisaties (Yan & Louis, 1999). Deze auteurs beschrijven het pro-
ces waarbij organisatiefuncties geleidelijk door de werkvloer worden opgenomen. De
paradox is dat men autonomie niet kan uiwaardigen of opleggen. Autonomie kan al of
niet opgenomen worden. Men kan ertoe uitnodigen - van boven af - of autonomie kan
afgedwongen worden van onder uit. Het zal steeds het resultaat zyn van een impliciet
maar meestal expliciet onderhandelingsproces of machtsspel. Dat vraagt actoren aan
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beide zijden die vaardig worden in het onderhandelen van samenwerkingsvormen of -
om het met een moeilijk maat zeer sprekend woord te zeggen - in het uitwerken van ge-

paste patrznen uarc interdependentie of wederzijdse afhankelijkheid. In de bedrijfsvoering
maakt men onderscheid tussen strategische beslissingen, tactische en operationele be-

slissingen. Misschien kan men de onderlinge afhankelijkheden tussen de niveaus, over-

heid, scholengemeenschappen en concret€ scholen, herdenken door te definiëren welke

materies tot welk sturingsniveau behoren. De overheid laat zich dan niet in met opera-

tionele sturing van het opvoedingsproces, maar met het voorzien van middelen en een

ruim beleidskader, waarbinnen scholengemeenschappen voorzieningen kunnen uitbou-
wen, die vervolgens in het concrete opvoedingsproject vorm krijgen op het niveau van

het primaire opvoedings- en opleidingsproces. Belangrijk wordt dan hoe men de relaties

tussen deze niveaus gaat concÍetiseren.

In de organisatieliteratuur, vooral in de innovatieliteratuur, kent men het begrip boun-

dary spanningom de activiteit aan te duiden die plaats vindt aan de grens van de werk-
eenheid en de context er omheen. Men spreekt ook van boundary spanning rolesvoor die
leidinggevenden ofstafleden die aan de grens van beide niveaus de interface-activiteiten
verzorgen. Deze "boundary spanning"-activiteiten of grensactiviteiten construeren de

grens tussen "binnen" en "buiten". Maar de grens (zoals de celwand van een cel) heeft de

dubbele functie van afgrenzen én in contact stellen met de omgeving. Grensactiviteiten
gaan dus van binnen naar buiten, maar ook van buiten naar binnen. Deze activiteit kan

betrekking hebben op "middelen verwerven", "informatie reguleren" en "belangen ver-

tegenwoordigen'.

Naast contacten leggen is er ook een afgrenzingsfunctie (buffering) of het bewaken of
afdwingen van de grenzen.

Een derde functie, naast afgrenzen en contacten maken, is het bringing up boundaries,

gericht op de interne samenhang van de groep. Dit gebeurt door de interne cohesie en

de focus op doelstellingen te concretiseren en ook door een eigen identiteit te ontwikke-
Ien.

In plaats van te spreken van beleidsvoerend vermogen als een eigenschap van een werk-
eenheid, hier de school, zou men kunnen spreken van een gepast patroon van grensacti-

viteiten, die de relatie tussen eenheid en omgeving construeren van beide zijden in een

voortdurend dynamisch proces. Dit proces kan beschreven worden in een aantal vereis-

te rollen en activiteiten, zoals hierboven aangegeven. Het bijbrengen van vaardigheden

in de opleiding van teamleden, was niet voldoende om tot semi-autonome groepen te

komen. Vooral het samen ontwikkelen van de gepaste grensactiviteiten en rollen, zowel

van binnenuit als van buitenaf, Ieidde tot effectieve teams-in-context (Ancona &
Caldwell, 1992).
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g Helationeel organiseren van neËwerken van scholen

AIs we de school bekijken vanuit het standpunt van communicatie en participatie, en

we hanteren daarbij een perspectief van relationeel organiseren, dan komt de focus te lig-
gen op twee vragen:

\Wie zijn de actoren die samenspelen om leer-rijke schoolcontexten te construeren en

hoe worden deze actoren best op elkaar betrokken? Hoe betrekt men leerkrachten,
inrichtende machten, ouders, de plaatselijke gemeenschap, het bedrijfsleven, de wel-
zijnsvoorzieningen, zorgverstrekkers en alle relevante medespelers die een leerrijke
omgeving kunnen helpen scheppen, bij het vormgeven van de leerruimte?

Hoe kan men de samenhang bedenken van domeinen en netwerken om de primaire
werkeenheden te koppelen en te ondersteunen.

Een belangrijke organisatievernieuwing zou de mentale herkadering kunnen zijn van de

betekenis van organiseren uan leerprocessen als primaire doelstelling. Klassiek denkt men
organisaties gemakkelijkheidshalve als hiërarchisch gekoppelde structuren, die vanuit
een centralisatiepunt gestuurd worden.

Gezien de sterk veranderende omgevingen en actoren, en gezien ook de snelle evoluties
in communicatiemiddelen en hulpbronnen, komen de veranderingen vanuit diverse in-
valshoeken en invloeden, die voortdurend op elkaar moeten betrokken worden en afge-

stemd worden in de richting van gewenste doelstellingen. Communicatie is het vehikel
om informatie en veranderingen door te geven in groepen met een optimale participatie
van alle actoren. Daarom zou men "organiseren" (het werkwoord en niet het statische

naamwoord) kunnen "kaderen" als een voortdurend afstemmingsproces tussen de be-

trokken actoren. De primaire werkeenheden (klassen, vakwerkgroepen, afdelingen,
scholen) vormen "praktijkgemeenschappen" die omringd, ondersteund en gekoppeld
worden, in steeds ruimere verbanden, om alle invloeden en factoren langs netwerken op
deze primaire werkeenheden te betrekken. Organiseren is dan een voortdurend horizon-
taal interactiefproces van koppelen en ontkoppelen van groepen in netwerken van net-
werken. Centrale overheden zynvooral voorwaardenscheppend en ondersteunend op
het vlak van middelen, gegeven een bepaald bereik van doelgroepen en leerprogram-
ma's.

Iedere actor heeft daarbij een organiseer-rol te spelen: door lid te zijn van een werkeen-
heid heeft hijlzíj een inbreng en een identiteit in de opbouw van de leergemeenschap.

Als we op de idee van kennis-als-participatie doordenken, dan is er een direct verband
tussen de kwaliteit van participeren en de kwaliteit van leren. Hoe kunnen we dit "par-

ticiperen-door-te-communiceren" denken in verschillende rollen, eenheden, netwerken
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en grotere gemeenschappen? Participeren is dan geen middel tot iets anders maar even-

zeer doel, als weg naar het doel.

Het begint met de actieve participatie van de leerling in de leeractiviteiten. Betrokken-
heid wordt de hefboom voor leren en persoonsontwikkeling tegelijkertijd. De leerkracht
is vooral betrokken op het organiseren van die optimale participatie. Vormen van pro-
jecrwerk en themagestuurd onderwijs kunnen externe actoren uit de plaatselijke leeÊ en

werkgemeenschap betrekken en ook ouders en zorgverstrekkers kunnen deel uitmaken
van dergelijke leer-netwerken. Deze participatie kan verder doorgetrokken worden naar

vertegenwoordiging en koppeling met de school en de overheid.

ffinganiserffin van de basis-$rrfikfriikgËrïlffienschap: de
klasgnnep, de vakgnoep, het leerkc-affihfrenffeffiíTt, de
vakwerkgrffief:, het ;:rrujeoftUtreÍïT, hefi bcefieie{steann,
[iet mudercCIiï;&e, de pantir:ipafiEerr*nci

f:i.'l $e klasgrc{:}Íl cïls ílríi}ktilkgerneensnl'la6r

Iedere lerende heeft dus nood aan een hoog lovalitatief lidmaatschap van een primaire
leer- en praktijkgemeenschap. Rond themat, problemen en vaardigheidsdorneinen zal

de leerkracht, als "organisator-van-praktijkleerprocessen", activiteiten opzetten tussen

de verschillende actoren.

Hier kan meteen gedacht worden aan hoe de leerkracht andere interne en externe acto-

ren kan betrekken. Interne actoren kunnen collega's ztln en ondersteunende of logistie-
ke stafleden. Externe actoren kunnen ouders zijn of andere volwassenen, die maatschap-

pijrollen aanwezigkunnen stellen. De idee van de brede school (J. Nicaise, HIVA, KU
Leuven) sluit aan bij het creëren van een leerkrachtige praktijkgemeenschap. De school-

buurt, oudergroepen, een socioculturele organisatie, de politie, het nabijgelegen rust-
huis, enz. kunnen deelnemers afuaardigen om in de praktijkgemeenschap te participe-
ren en bijkomende rollen en competenties in te brengen. De leerkracht is niet enkel
"onderwijzend" maar vooral organisator van leeractiviteiten.

Een continuïteit van lidmaatschap is gewenst, wat in een vakgroep, die zich enkel rond
een bepaald vak op een bepaald niveau verenigt (zoals meestal het geval is in het Ameri-
kaanse systeem), moeilijk te realiseren is. De sociale cohesie van dergelijke tijdelijke
groepen is dikwijls te zwak om bij te dragen tot de beleving van sociale identiteiten, die

men verwerft door zich volwaardig lid te voelen van een leer- of werkgemeenschap.

Kunnen en mogen leren heeft direct verband met en effect op sociale inclusie of exclu-
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sie. Uit onderzoeken bij werklozen weet men dat de beste garantie tegen werkloosheid
de deelname aan intensieve sociale netwerken is. Zowel voor leerling als leerkracht als-

ook voor de andere actoren is behoren tot een sociaal netwerk een essentieel element zo-
wel van leven, leren als van ontwikkelen.

5.4 Het leerknachtentearn als praktijkgemeenschap

Iedere leerkracht zou moeten kunnen deel uitmaken van €en leerkrachtenteam, waarin
zijlhij een thuisbasis heeft om voorbereiding, uiwoering, opvolging en bijsturing van
leerprojecten, hulpmiddelen, collegiale werkvormen, enz. uit te werken. In basisscholen

kunnen dit graadgro epen zyn, in het secundair onderwijs kunnen dit vakwerkgroepen
zijn of tijdelijke groepen rond probleemgerichte of themagestuurde werkvormen. Het
inwerken van jonge leerkrachten zou een kerntaak van dergelijke groepen kunnen zijn
en mentortaken kunnen door ouderen opgenomen worden. Voor leerkrachten kan dit
ook betekenen dat zij behoren tot intervisiegroepen of leergroepen binnen het eigen

vakdomein. Dit kan ook door professionele organisaties of door schooloverstijgende
initiatieven ondersteund worden. Permanente vorming zou de vorm kunnen aannemen
van behoren tot langdurige praktijkreflectiegroepen die het lokale niveau overstijgen.

5.3 Verruinnde professionaliteatsopvatting van de leenkraeht

Vanzelfsprekend brengt dit met zich mee dat de rol-opvatting van de leerkracht dan ver-
ruimd zou moeten worden. Naast "voor de klas staan" gaan hoger genoemde activiteiten
ook deel uitmaken van het profiel. Vanuit het leerkrachtenteam kan hillzy ook gaan

participeren aan overkoepelende netwerken en zo ook andere ondersteunende taken en

beleidstaken van de school mee opnemen.

In het huidige statuut is dit niet gemakkelijk te realiseren, voorzeker niet in het basison-
derwijs en slechts in beperkte mate in het secundair onderwijs. Omwille van de nood-
zaaktot taakuerruiming uan de leerbracht uit het oogpunt van taakbelasting zowel als uit
het oogpunt van eigen leer- en onwikkelingskansen, zou dit een prioritair actiepunt
kunnen zijn om het zelfsturende vermogen van werkeenheden te verhogen. Deelname
in staf- en beleidsfuncties is dan geen vrijwilligerswerk meer, maar maakt deel uit van de

professionaliteit van de leerkracht. Concreet zou dit betekenen dat men zou afstappen
van het verrekenen van enkel contacturen als "diensturen'. Dit zal heel wat creativiteit
vragen om haalbare en betaalbare begeleidingsvormen te bedenken (team-teaching, in-
schakelen van vrijwilligers, zelfstandig projecrwerk, enz.) zodat er tijd vrijkomt om de

nodige vergadertijd als nuttige boundary management-activiteit te voorzien. Overleg,
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ontwikkeling en mee-sturen worden dan een deel van het professionele pakket van een

leerkracht.

5.4 Vakwerkgroepen, pnojectteams, graadcoórdinatieteams

In het secundair onderwijs is er enigszins ruimte voor deze "tussenstructuren", maar nog

zeer weinig in het basisonderwijs. De verruimde professionaliteitsopvatting kan hier-
voor ook een sleutelfunctie vervullen. Deze tussengroepen kunnen het primaire leerta-

kenproces van de leerkrachten en de beleidstaken van de leidinggevenden verbinden.
Het kunnen op hun buurt"prahtijhgemeenschappen" ziilnwaarin de sturingslogica en de

uiwoeringslogica samenkomen. De sturingstaken worden dan over meer mensen ver-

deeld, zodat er een optimale mixt ontstaat tussen het "uitvoeren" van opvoedingstaken

en het "sturen" van de organisatieprocessen die deze primaire processen ondersteunen

en richten.

Dergelijke tussengroepen doen eigenlijk aan boundary mdnagement tussen de primaire
werkgroepen en de beleidsniveaus. Hier zou men de hoger genoemde grensrollen in
kunnen terugvinden, om zowel naar binnen als naar buiten informatie, middelen en re-

presentatie te mediëren. De overbruggingstaken en koppelingstaken (boundary ma-

nagement) kunnen op verschillende niveaus gesitueerd worden, en ook van binnen naar

buiten de schoolorganisatie. Het verdelen van deze sturingstaken, die nu soms als louter
administratief of logistiek werk gezien worden, kan deel uitmaken van het takenpakket

van een "leerkracht" zodat er een vorm van taakdifferentiatie optreedt. Pedagogische ta-

ken, coórdinatietaken en logistieke taken kunnen over meer personen verdeeld worden.
Misschien krijgt het "lesgeven" daardoor meer het karakter van het "organiseren van

leerprojecten' (zowel binnen als buiten de schoolcontext). Ook taken van onderwijsont-
wikkeling en beleidsvoorbereiding, die nu dikwijls uitsluitend door stafleden opgeno-

men worden, kunnen over meer mensen verdeeld worden, zodat de betrokkenheid bij
beleid en verandering meer gespreid kan worden.

5.5 Gedistribueerd schoolleiderschap en directieteams, eventueel
beleidsteams

In opvolging van de discussie over het transactioneel versus het transformatief leider-
schap, komt in sociai profit organisaties en in samenwerkingsverbanden, een vorm van

leiderschap op de voorgrond, die men gedistribueerd leiderschap is gaan noemen (Hux-
ham & Vangen, 2000). Schoolleiderschap wordt dan minder gepersonaliseerd en veel

meer een gedeeld leiderschap. De taken van de leider worden verdeeld over verschillen-
de leden en de capaciteit tot netwerking wint zeer sterk aan waarde en kracht. Klassieke
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organisaties hebben overgangsproblemen met vormen van meerhooftlig leiderschap.
Organisaties waar vrouwen sterk vertegenwoordigd zijn in de leidinggevende niveaus
blijken meer gebruik te maken van deze vorm van leiding geven door netwerking (Grie-
co & Hoskin g, 1987) . Leiderschap wordt dan als functie "gedistribueerd" over verschil-
lende leden, wat een grotere betrokkenheid van meer leden inhoudt en tegelijkertijd een
kans op taakverruiming biedt voor rijpere leerkrachten.

Gedistribueerd leiderschap kan verschillende beleidsdomeinen aan leden van het directie-
team toewijzen. Zo kunnen de pedagogische, de administratieÊlogistieke en de exrern
gerichte beleidsstrategische taken aan verschillende personen worden toegewezen. De
verdeling kan ook meer ad hoc en projectmatig gebeuren aan de hand van actuele be-
leidsthemat of veranderingsopdrachten die opgevolgd moeren worden. Het directie-
team op het schoolniveau wordt op die manier ook een boundary managemenr ream
tussen de uitvoerende groepen en de externe stakeholders (ouders, participatieraad,
plaatselijke gemeenschap, inrichtende macht) en de bredere scholengemeenschap of
netwerkstructuren waarvan de school deel kan uitmaken.

Het beleidsteam of de inrichtende macbt of schoolbestuur verdient ook bijzondere aan-
dacht hier. \flellicht zou hier nog een belangrijke professionaliseringsinspanning kun-
nen geleverd worden. Voor de basisscholen, maar ook voor scholengemeenschappen
zouden deze beleidsteams een grote potentiële ruimte kunnen opvullen om echr een
platform te zijn waar de verschillende maatschappelijke "stakeholders" met elkaar doel-
stellingen bepalen, middelen verwerven en beleid opvolgen. De verankering met plaat-
selijke instanties, maatschappelijke en culturele groepen zouden aldus geoptimaliseerd
kunnen worden.

De school zou ook in de opbouw uan de plaatsekjke leefgemeenschap een faciliterende rol
kunnen spelen. In sommige scholen nemen actiev€ oudercomités soms zo een rol op.
Ouders van kinderen die tot eenzelfcle school behoren, beleven de schoolgemeenschap
soms als de meest gemeenschapsopbouwende instantie, een rol die vroeger of soms nu
nog door een parochiegemeenschap wordt opgenomen.

Ook participatieraden kunnen in dit verband genoemd worden. Hier is nog heel wat
leerruimte op te vullen om het volledige potentieel te realiseren dat door deze srructuren
geboden wordt. In grote scholen - en misschien ook in kleinere eenheden - is er voor-
zeker een belangrijke rol weggelegd voor de vakorganisaties. De klassieke werkgever-
werknemer rolverdeling kan eerder stereotiep ingevuld worden, wanneer men her con,
flictmodel kopieert dat uit de bedrijfswereld wordt overgenomen. Een goedbegrepen on-
derhandelings- en sdmenwerhingscuhuur kan heel wat informatie- en participatienoden
invullen. Maar hiervo or zrln dan eigen creatieve vormen te bedenken om de consultatie-
en besluiwormingsbevoegdheden vaardig en correct te kunnen uitoefenen. Leiderschap
in dit verband vraagt nerwerkingscapaciteiten bij uitstek.
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5.6 Vorrning van scholengemeenschappen, netwerking, sturing
door de overheid

5.6.1 Sturing daon de overheid

De school als werkeenheid en het leerproces als primair organisatieproces zijn belangrij-

ke aandachtspunren en doelen als men het heeft over beleidsvoerend vermogen. Er is

een rendens naar decentralisatie en responsabilisering in verband met uiwoering en be-

heer van middelen. Maar tegelijkertijd is er een toenemende tendens tot centralisatie

van de ourpurconrrole. Dit is een managementsfilosofie die uit de bedrijfswereld is over-

genomen: meer ourputcontrole en meer decentralisatie van de inpuwerantwoordelijk-

heid. Voor sectoren waar de outputindicatoren zo concreet zr1n, dat ze op de aandelen-

beurs kunnen verhandeld worden, is dit wellicht een goede sturingsmethode, al gaan

ook daar waarschuwende stemmen op om de langetermijndoelstellingen niet uit het

oog te verliezen. In een sector als het onderwijs, waar de outpudndicatoren zeer moei-

lijk te bepalen zijn, creëert de spanning tussen decentralisatie van verantwoordelijkhe-

den en centralisatie van de outputcontrole onbedoelde en ongewenste neveneffecten. Er

wordt een zeer grore feedbackloop gecreëerd van individuele metingen van leerlingen

naar de bovensre beleidsinstanties toe en deze feedbackloop zou dan ook informatief

moeren zijn voor alle tussenliggende niveaus van actoren en middengroepen. Deze lan'

ge feedbackloops zijn een product van gecentraliseerde kwaliteitscontroles, die sinds de ja-

ren tachtig werden overgenomen uit de bedrijfswereld.

Maar ook hier zijn eÍ zeeÍ verschillende kwaliteitsfilosofieën. De invoering van kwali-

teitskringen destijds was een poging om gecentraliseerde kwaliteitscontroles te decentra-

liseren rot op de verschillende tussen- en basisniveaus waar direct zou kunnen bijge-

stuurd worden. Gecentraliseerde controles leverden wel betrouwbare outputdata op

(bijvoorbeeld in de automobielindustrie) maar gaven geen inzicht in de ketting van op-

eenvolgende acties die rot dat resultaat hebben geleid. In Europa heeft men aldus het

EFQM-model ontwikkeld dat zich niet enkel richt op outputgegevens, maar ook op de

kwaliteit van de tussenliggende sturingsprocessen. Hier zijn de indicatoren meer van

kwalitatieve aard, maar ze leveren meteen informatie en directe betrokkenheid voor bij-

sturing. Zie ook hierboven de autonomie-paradox. In plaats van één grote feedback-

loop, krijgt men een aaneenschakeling van korte en lokale feedbackloops die een groot

mede-eigenaarsihap van alle betrokken actoren kunnen oproepen. De feedback Iigt zo

dicht mogelijk bij de acrie en de bijsturingsmogelijkheid. De taak van de inspectie zou

opgesplitst kunnen worden in een luik kwaliteitsopvolging of -controle en een begelei-

dingstaak. Kwaliteitsmodellen geïnspireerd door het EFQM model werken met een

reeks van procesindicatoren en tussenresultaten op diverse niveaus, die na gezamenlijke

onwikkeling een eigen bestaan kunnen leiden. Daarnaast kan de inspectie zich meer
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toespitsen op begeleidings- en professionaliseringsdoelstellingen, die meer ad hoc kun-
nen aangepast worden.

5.8i.2 Niveaus en domeinen van beleidsvoering

De nadruk op het beleidsvoerend vermogen van de school, vooral de kleine school,
heeft wellicht ziin grenzen. De sterke maatschappelijke en technologische veranderin-
gen creëren afhankelijkheden die alleen door de actieve betrokkenheid van alle actoren
op elkaar afgestemd kunnen worden. De uerschillende beleidsdomeinen moeten daarom
wellicht gepast gekoppeld en losgekoppeldkunnenworden in functie van informatiedoor-
stroming en samenwerking met optimale participatie van alle acroren.

Een belangrijk debat zou daarom gevoerd kunnen worden over de beleidsdomeinen en
het optimale niveau van coórdinatie.

Het pedagogisch beleid kan wellicht zeer sterk gedecentraliseerd worden. Toch heeft het
langs tussengroepen en grensrollen voldoende kanalen en platforms nodig om van bo-
ven tot onder en van onder tot boven aan consistente strategievorming te doen.

Het personeelsbeleid kan misschien best gecoórdineerd worden op een intermediair ni-
veau (gemeenschap of netwerk) om voldoende synergie en flexibiliteit te kunnen op-
bouwen op basis van een redelijke pool van personele capaciteit en diversiteit. Toch is áe
aansturing op operationeel niveau sterk decentraal, terwijl de middelenvoorziening mis-
schien op een hoger niveau gecoórdineerd kan worden.

Infrastructuurbeleid kan wellicht de meeste synergieën creëren wanneer dit op redelijk
globaal niveau kan gebeuren, zodat men ook externe middelen kan aantrekken en mis-
schien samenwerking mer vasrgoedinstanties kan mogelijk maken.

Het voorstel dat we hier wensen te formuleren is om een gedffirentieerde onthlppelirug
en koppeling door te voeren. Dit moet in concrere omstandigheden met de betrokken
actoren uitgewerkt worden.

Scholen moeten aldus netwerken of allianties kunnen yormen van diverse aard op ver-
schillende beleidsdomeinen en voor verschillende projecwormen. Een basisschàol of
een technische school zou enerzijds strategische allianties moeren kunnen aangaan met
actoren in de plaatselijke gemeenschap (projectonderwijs, themadagen, goede nabuur-
schappen, enz) en anderzijds toch deel uitmaken van bredere nerwerken om aan capaci-
teitsontwikkeling te kunnen doen of om voldoende personeelsflexibiliteit te kunnen op-
bouwen of om adequate logistieke ondersteuning te krijgen. Verschillend. lror-.n .r".,
netwerking of van convenanten rond beleidsdomeinen of onrwikkelingsleerprojecten
zouden aldus moeten kunnen uitgewerkt worden.
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Een bruikbaar werkmodel hierbij is de methodiek van de multi-partijen collaboratie,

zoals die momenreel in de wereld van ngo's (niet-gouvernementele organisaties) in eco-

logische projecten of gemeenschapsopbouwprojecten uitgewerkt worden (Gray' 1989;

Hrrtha-, 1996). Projecten zijn tijdelijke samenwerkingsvormen, die gemeenschappe-

lijk gedefinieerd, uitgewerkt en geïmplementeerd worden. Vooral de verbinding naar

plaaiselijke maarschappelijke groepen kunnen het onderwijs crntextnaby maken en de

school een gemeenschapsopbouwende rol geven. De verbindingen met partnerinstellin-

gen kunnen de efficiëntie van middelenaanwending verhogen en gepaste competentie

án logistieke ondersteuning voorzien. Dit werkmodel is o.a. toegepast voor de inrich-

ting van natuurparken, het opzetten van milieubeschermingsprojecten, het ontwikkelen

,r".r .rrr"l. of gemeenschapsprojecten. Zo zou rond een schoolorganisatie een netwerk

van andere organisaties kunnen gevormd worden, die het geheel van de "stakeholders"

vertegenwoordigen, om samen doelen te bepalen en projecten te ontwikkelen'

Deze ideeën van "relationeel organiseren" vragen uiteraard nog concrete uitwerking met

alle betrokkenen om als leidraad voor integraal onderwijsbeleid toegepast te kunnen

worden. Het is precies een kernidee van deze benadering dat beslissingen in overleg ge-

nomen worden en dat de schoolorganisatie ook kan benaderd worden als een organisa-

tie, die voortdurend in de maak is.
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AUTclr\tOMtE Et\t ÍEXTEFIN EJ
SiTUFIINGi

Prof. em. Raf Venstegen
lnstituut voon Ondenwijsr echt
KULeuven

E Dnagers van het beleidsvoerend vermogen

1.1 Drie adressanten

De rol van de schooldirectie is onbetwistbaar van doorslaggevend gewicht voor het ont-
wikkelen van een beleidsvoerend vermogen van de scholen. Toch lijkt het mij nuttig om
onderscheid te blijven maken tussen drie mogelijke bestemmelingen van stimulerend
beleid ter zake. De Nederlandse Onderwijsraad vermeldt als dragers van het beleidsvoe-
rend vermogen: de schoolleiding, de leraren en het schoolbestuur (inrichtende
macht)a*t.

Het komt mij voor dat een overheidsbeleid dat erop gericht is om elk van deze acoren,
ook het personeel, op hun eigen verantwoordelijkheid, initiatiefrecht en potentiële dy-
namiek te blijven aanspreken, over een dimensie meer beschikt.

4 Een aan de gang zijnde venschuiving in de terminologie kan voor venwarring zongen.
De verantwoordelijke natuurlijke persoon of nechtspersoon wondt traditioneel inrich-
tende macht (pouvoir organisateur) genoemd. ln Nederland is de benaming "school-
bestuur" of ook "bevoegd gezag" gebnuikelijk. ln het decneet basisondenwijs is even-
eens gekozen voot' schoolbestuur [ook universiteitsbestuuÍl hogeschoolbestuur].
Daarvan te onderscheiden is de directie of schoolleiding.

SiOndenwijsraad, Wat, scholen vermogen, Advies, Den Háag, 2OOZ, AS.
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1.2 Juridisch belang van het onderscheid

Door ieders veranrwoordelijkheid duidelijk uiteen te houden in de reflectiefase kunnen

juridische complicaties of vergissingen in het stadium van de regelgeving worden voor-

komen.

De decreetgever kan de eigen bevoegdheid van de diverse bestuursorganen in het bij-

zonder decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs vrij bepalen. Voor het gesubsi-

dieerd onderwijs moet de decreetgever evenwel de interne autonomie eerbiedigen.

Voor provincies en gemeenten moet de decreetgever tot op zekere hoogte rekening hou-

den met de in de provinciewet en de gemeentewet vastgelegde organen en hun bevoegd-

heden.

In het gesubsidieerd vrij onderwijs behoort de interne autonomie van het schoolbe-

stuur/inrichtende macht tot de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van onderwijs.

\íanneer het decreet verwijst naar het schoolbestuur, dan is daarmee het orgaan bedoeld

dat krachtens de interne bevoegdheidsverdeling in de statuten voor die aangelegenheid

is aangewezen. De Raad van State heeft er in verschillende recente adviezen op gewezen

dat de decreetgever er zich moet van onthouden om daarin te interfereren.

Sprekend is de discussie die is ontstaan bij het tot stand komen van het decreet van 19

maart 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraadu. In het

vooronr\ /erp werd voor sommige aangelegenheden de schooldirectie als verplichte ge-

sprekspartner voor de schoolraad aangewezen. Dat was een stap te ver. \lel aanvaard-

baar is een verplichting om, als de inrichtende macht niet zelf optreedt, de schooldirec-

tie een voldoende ruim mandaat te geven om tot efficiënt overleg te kunnen komen,

waarbij de directeur autonoom kan optreden met betrekking tot de hem gedelegeerde

bevoegdhedent*'.

6 Zie advies R.v.St., Parl. St. Vl. P 2OO3-O4, nr. 1955/1,1A2-147.
7 Vergeliik ant. 25-26, 61 en 63 van het voonontwerp van het panticipatiedecneet en

arl.24-25,61 en 63van hetontwerp, Parl. St. Vl. P 2OO3-O4, nr. 1955,/1, res-
pectievelijk p. 53-54, 62-63 en 2O4, 21O-211; zie ook de definitief goedgekeurde
antikelen 21,53 en 55, Decreet betneffende de participatie op school en de

Vlaamse Onderwijsr"aad, 1.c., nr. 1955/23, 11-12 en 22-23.
I ln Nedenland wordt "delegatie" voorbehouden voor een door de overheid vastgeleg-

de overdnacht van bevoegdheden. Het vrij gekozen toekennen van bevoegdheden
wordt "mandaat" genoemd ÍWat scholen vermogen,93-981. Dit onderscheid wordt
in België nier altijd duideliik gemaakt,
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1.3 Aandacht voor de bevoegdheid van het schoolbestuur/ínrich-
tende macht

De schooldirecteur en de schoolleiding in het algemeen ontleent gezag aan het mandaat
dat in of op grond van de statuten is toegekend. Dat kan ruimer en enger omschreven
zijn.In het licht van wat voorafgaat moet "De vraag of het schoolbestuur een externe ac-

tor is ten aanzien van de school" vanuit juridisch oogpunt als riskant worden bestem-
peld. Dat belet niet dat daarmee het bijzonder belangrijke punr van de verhouding
schoolbestuur - schoolleiding is aangesneden. De Nederlandse Onderwijsraad onder-
scheidt verschillende types van schoolbesturen: een voorwaarden scheppend besruur,
een beleidsbepalend bestuur, een toezichthoudend bestuur (\Wat scholen vermogen,
44).

De onderlinge verhouding schoolbestuur - schoolleiding verdient ongerwijfeld bilzon-
dere aandacht. Daarin grotere klaarheid brengen is in eerste instantie de veranrwoorde-
lijkheid van de inrichtende machten en hun koepelorganisaties. Dat er voor een regelge-
vend beleid van de overheid weinig of geen ruimte is, sluit aandacht voor de problema-
tiek en een aangepast stimulerend beleid door de Vlaamse overheid niet uit.

lVlet urelke instrurnenten sturen?

2..1 Versehillcndetypes instrltmenten

Het klassieke beleidsinstrument is het normerend sturen via wet of decreer, besluit en
omzendbrief. Het hedendaagse onderwijsbeleid is zeker niet minder dan andere beleids-
domeinen gekenmerkt door een bijna driftig zoeken naar nieuwe beleidsinstrumenrene.
Daarin wordt gestreefcl naar soepelheid en mogelijkheden om sneller te reageren, maar
ook onder diverse vormen naar een grotere betrokkenheid en eigen verantwoordelijk-
heid van alle actoren. De waaier is ongemeen divers: beleidsverklaringen, convenanren,
beheersovereenkomsten, voorwaardelijke projectfinanciering, reglementair al of niet de-
gelijk onderbouwde experimente n, enz.

De Nederlandse Onderwijsraad hanteert een drieledige typologie: wer- en regelgeving,
"ruil" en overtuiging. Vele nieuwe instrumenten zijn onder "ruil" onder tebrengen. Ze

I R. Verstegen, "Het necht als context en als instrument voor het ondenwijsbeleid", in
G. Kelchtermans en K. Ballet, Tussen willen en kunnen, tussen mogen en moeten:
de stuurbaarheid van het onderwijs, Leuven, Universitaine Pens, 2OO4, [ten perse].
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kunnen wellicht nog beter worden bijeengebracht onder de noemer "afspraak en samen-

spraak". Onder "overtuiging" kan men ook vele initiatieven onderbrengen: voorlich-
ting, studie- en discussiefora, good-practice, enz.10

2.2 Verwachte meerwaarde van de verschillende insÈrumenten

De voor, en nadelen van elk van deze mogelijke instrumenten beoordelen, is tot op gro-

te hoogte nattevingerwerk. Min of meer intuïtief kunnen zekere kenmerken van de drie

rypes van insrrumenten worden opgesomd. Schematisch samengevat en aansluitend bij

de analyse van de Nederlandse Onderwijsraad kunnen volgende voor- en nadelen wor-

den aangehaald":

Wet- en regelgeuing

+ democratische legitimatie - differentiërend vermogen beperkt

+ rechtsgelijkheid - d.wang, bureaucratie

+ rechtszekerheid - stroeve aanpassing

Afipraken (ruil)

+ wederzijds commitment
+ flexibiliteit en maanverk

Ouertuiging (normatieue b einu lo eding)

+ intrinsieke motivatie en bijkomende
effectiviteit

+ lage kosten

+ gering bureaucratisch gehalte

+ flexibiliteit
+ sympathiek karakter

- compromis
- onoverzichtelijkheid en onduidelijkheid
- soms vrijblijvend, soms uitermate

dwingend

- afhankelijk van medewerking en

motivatie
- beperkt bereik, verschillen in de

doelgroep

\íelk instrument het meest geschikt is, zal nooit als deductie volgen uit een abstracte ty-

pering. Toch valt me op hoe weinig houvast er lijkt te bestaan voor de inschatting van de

1O Onder-wijsraad, Deregulenen met beleid, Studie naan effecten van denegulering
en autonomievengroting. Advies, Den Haag, 2OOO, 14-16.

11 Ondenwijsraad, Dereguleren, o.c., 13-'l 5.
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impact van de diverse instrumenten. Doorgedreven wetenschappelijk onderzoek daar-
over zou een onderdeel kunnen zrlnvan een langetermijnbeleid dat gericht is op het ver-
hogen van het beleidsvoerend vermogen van de scholen in het bijzonder en van de effi-
ciëntie van het onderwijsbeleid in het algemeen".

2.3 Hsnoreren van de opties voor deregulering en autonomie

Een complex proces als het bevorderen van het beleidsvoerend vermogen van scholen,
zal met een veelheid van initiatieven kunnen worden beïnvloed. Zowel expliciete nor-
mering, als afspraken en ondersteuning, als overtuiging zullen in aanmerking komen.

De algemeen beleden optie voor deregulering moet telkens weer worden waargemaakt
en nodigt uit tot een nadrukkelijk kritische vraag naar intrinsieke verantwoording van
elk voorstel voor nieuwe decretale normering. Inzover gekozen wordt voor autonomie-
bevorderende maatregelen (met afspraken en ondersteuning) kan er streng over worden
gewaakt dat daaraan niet meer dan nodig indirecte normering wordt verbonden (zie

verder, nt,4).

Een gereserveerde opstelling tegenover nieuwe normering, die volgt uit beleidskeuzes

voor deregulering en autonomie, wordt nog ondersteund door de duidelijk aanwezige

onzekerheid over het impact van nieuwe normering. De vaststelling dat ook nu binnen
eenzelfde normenstelsel sommige scholen een sterk beleidsvoerend vermogen ontwikke-
len, terwijl anderen achterop blijven, kan in dezelfde richting wijzen.

Het komt mij voor dat bij prioriteit vormen van motivering en facilitering moeten wor-
den verkend.

12 ln de juridische evaluatie van wet- en negelgeving staat eerder de verbetering van
de kwaliteit van de negelgeving centnaal. Meten van maatschappelijk effect knijgt ook
minden aandacht, tenzij dan in de nechtseconomie; zie M. Adams, "Wetsevaluatie
als element van kwaliteitszong?" in M. Adams en P Popelien [eds.], Wie waakt over
de kwaliteit van de wet? Het wetgevingsbeleid in Belgie, Antwerpen-Groningen,
lntersentia Rechtswetenschappen, 2OOO, 159-161.
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Decreet- en regelgeving

3.1 Legaliteitsbeginsel: een reilr én een waarborg

Art.24, S 5 G.\f. bepaalt dat essentiële keuzes inzake onderwijs bij decreet moeten wor-
den vastgelegd. Dat kan als een rem worden ervaren en werken, zeker in beleidssectoren

waar het nog tastend zoeken is naar de beste benadering. Toch is het belangrijk ook in
die fase het waarom van deze bepaling niet uit het oog te verliezen. De tussenkomst van

de decreetgever moet fundamentele rechten en vrijheden waarborgen. Vrijheid en ge-

lijkheid zijn waarden die om rechtszekerheid in de regelgeving vragen. Het zijn ook we-

zenlijke onderdelen van een reële autonomie.

3.4 Eincltermen, leerplannen en leerlijrren

Het decretaal vastleggen van eindtermen en onrwikkelingsdoelen vindt volgens het Ar-
bitragehof zijn verantwoording in de verantwoordelijkheid van de overheid om de kwa-

liteit van het onderwijs en de onderlinge gelijkwaardigheid van de diplomat te waarbor-
gen'3. \íat daar als minimum voor nodig is, is in de eerste plaats een onderwijskundige
kwestie. De tot nu toe bekende tussenkomsten van het Arbitragehof zijn te situeren aan

het andere einde van het spectrum: de decreetgever moet zich beperken tot een mini-
mum en in zekere mate ook ruimte voor autonomie laten door het toestaan van afwij-
kingen. Van de huidige invulling heeft het Arbitragehof nooit gezegd dat het een mini-
mum zou zijn, vereist om kwaliteit en vergelijkbaarheid te waarborgen. Het is de onder-

wijswereld die dit als een minimum heeft uitgewerkt. Het behoort tot de beleidsruimte
van de onderwijswereld om uit te maken of het minimum ook lager zou kunnen lig-
gento.

In welke mate leerplannen door leerlijnen kunnen worden vervangen, kan ik niet be-

oordelen. Dat is opnieuw een onderwijskundige, geen juridische vraag. Het wordt wel

weer een juridische vraag wanneer bijvoorbeeld door het uitdunnen van eindtermen en

het overstappen van leerplannen naar leerlijnen een sluipende normering zou toene-

13 Arbitragehof, nn 76/9Ê, 18 december 1996, nandnr.8.7, T.O.R.B. 1996-97,
274-275.

14 Zie R. Verstegen, "Eindtermen getoetst aan de grondwet", T.A.R.B. 1396-97, 231-
232; ook enkele overwegingen bij R. Venstegen en B. Steen, "Junidische reflecties
oven het vastleggen van eindtenmen,/basiscompetenties in het secundair onder-
wils", Advies voon de Vlor, 19 januari 2OOO, polykopie.
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men. \trat zou het normatieve gehalte van leerlijnen moeten zijn? \íat onmisbaar is yoor

het waarborgen van de kwaliteit en de gelijkwaardigheid van de diplomat, moet in het
decreet staan of er uit af te leiden zijn, bijvoorbeeld aan de hand van de interne wetma-
tigheden van het kennisgebied.

3.3 Vaniatie in autonomie: gedifferentieerde regelgeving en experi-
menteerruimte

3.3.1 Gedifferentieende regelgeving als vast model

De Nederlandse Onderwijsraad suggereert om uariatie in autonomie in te brengen.
Scholen met een groter beleidsvoerend vermogen zouden over een grotere autonomie
kunnen beschikken, waarin de al bereikte competentie beter tot zijn recht zou komen'5.
Dit zou een ge d ffi re nti e e rde re ge lge u ing v ragen.

Uitgaande van een aangenomen algemeen voldoende draagkracht zouden sommige
maatregelen van deregulering uniform zijn. Het zou kunnen gaan om regelvrij maken
en om ondersteuningl6. Daarnaast zou op een drietal domeinen een gedifferentieerde
deregulering kunnen worden nagestreefd, ten bate van scholen die "meer aankunnen".
Het advies vermeldt: budgetfinanciering, een meer vrije invulling van CAO en curricu-
lumontwikkeling.

De denkpiste verdient ongewijfeld meer aandacht. Toch moet ik zeggen dat ik na een

eerste lezing ernstige twijfels heb over de haalbaarheid van belangrijke aspecten van het
voorstel in de Vlaamse conrexr.

Er zou een stelsel van meer vrije, naast meer gereguleerde bekostigingsvoorwaarden
worden ontwikkeld. Criterium voor de aanwending van de eerste zou zijn: beschikken
over een meer ontwikkeld beleidsvoerend vermogen. Dat zouden de scholen voor zich-
zelf moeten nagaan (p. 36) . Objectieve indicatoren zouden hen daarbij helpen. Het valt
sterk te betwijfelen of een dergelijk stelsel de toets aan het legaliteitsbeginsel van afi.24,
S 5 G.\( zou doorstaan. Bovendien valt te vÍezen dat het beheren en beheersen van ge-

differentieerde bekostigingsvoorwaarden al snel tot een nieuwe drukkende bureaucratie
aanleiding kan geven. Verderop stelt het advies zelfdat "nader te bepalen condities" zou-
den moeten worden gesteld (p. 3B).

1 5 Onderwijsnaad, Wat scholen vermogen, o.c., 26-39.
16 De techniek van de enveloppefinanciering is een goed voorbeeld van uniforme dere-

gulening.
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Een meer vrije invulling van de collectieve arbeidsovereenkomsten raakt de problema-
tiek van het integrale beloningsbeleid. Het invoeren en aanvaardbaar maken van onge-

lijkheid is er de achilleshiel van.

Tên slotte worden curriculumexperimenten voorgesteld als voorbeelden van variatie in
autonomie. Daarmee is de vraag naar het statuut van het experiment in ons onderwijs-
recht gesteld (zie 3.3.2) .

Het is ten slotte zeer de vraag of het wenselijk en uiteindelijk productief zou zijn om

scholen structureel een label van beleidsvoerende belcwaamheid en dus voor anderen

van mindere bekwaamheid toe te kennen of te laten aannemen.

3,3.2 Experiment als tijdelijk instrumentl?

3.3.2.1 Belang van tijdelijk karakter

Variatie in autonomie is als vast model moeilijker in te passen in onze constitutionele

traditie. Is er meer te halen onder de formule van het djdelijke experiment? Blijft ook

hier het legaliteitsbeginsel van art. 24, S 5 G.\( gelden? Of kan de decreetgever niette-

min een zeer ruime bevoegdheid geven aan de regering?

Het Arbitragehof heeft zich hierover uitgesproken m.b.t. de artikelen 168-172 in het

decreet basisonderwijs die handelen over de tijdelijke projecten'8. Voor de afdeling \Wet-

geving van de Raad van State geldt dit arrest als een toetssteen bij de beoordeling van

decreetartikelen en ontwerpen van besluit die op experimenten en tijdelijke projecten
betrekking hebben.

Het Arbitragehof wijst er op dat, om verantwoord afwijkende regelingen tot stand te

brengen, het tijdelijke karakter van de bevoegdheden die aan de regering worden gege-

ven van groot belang is. Elke hervorming betreffende de inrichting van het onderwijs

moer immers bij decreet worden geregeld, "ongeacht het doel ervan, zelfs indien zij in
de tijd beperkt is" (randnr. 3.6.2 tn het arrest). De regering kan enkel optreden "om het

hoofd te bieden aan dringende of onvoorziene problemen, of om experimenten uit te
testen zonder dat zij de inrichting van het onderwijs kan wijzigen' (randnr. 8.6.4).
Voorwaarde is dan wel dat de decreetgever zelf de essentiële aspecten van het onderwijs

17Met dank aan B. Steen voor de infonmatie oven de adviespnaktijk van de Flaad van
State.

lEAnbitragehof, nr. 1S/99, 17 februari 1999, www.arbitrage.be,
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\Mat de inrichting betreft, vaststelt, "wat onder meer inhoudt dat hij de criteria vaststelt
die voor de uirwerking van de regeling, door de betrokken regering, richtinggevend
zijn' (randnr. 8.6.3).

3.3.2.2 Voldoende verfijnde decretale basis

In de mate dat er voor het optimaliseren van het beleidsvoerend vermogen zou gedacht
worden aan gedifferentieerde regelgeving onder de vorm van tijdelijke experimenten,
zou eÍ moeten worden over gewaakt dat voor elk niveau waarop gewerkt wordt, een vol-
doende verfijnde decretale basis bestaat voor het toestaan van afwijkingen of vrijstellin-
gen die men wil toestaan. Het probleem van een voldoende uitgewerkte regeling als ba-

sis voor experimenten is overigens een vraag die in talloze facetten van het onderwijsbe-
leid weer opduikt.

Ook de Nederlandse Onderwijsraad wijst erop dat een gedifferentieerde regelgeving de

uitnodiging inhoudt voor het herbekijken van de daar bestaande Experimentenwetle.

3.3.2.3 Een experimentenwet?

De basisregeling voor experimenten uit het decreet basisonderwijs beantwoordde slechts

gedeeltelijk aan de vereisten die het Arbitragehof formuleerde. Een artikel I72 dar. de rc-

gering ruime bevoegdheden gaf tot afwijken van de reglementering inzake programma-
tie en rationalisatie (lestijden- of urenpakket) werd vernietigd door het Arbitragehof,
omdat het niet de essentiële elementen en de grenzen van die afwijkingen aangaPo.

De voor het secundair onderwijs in 1998 uitgedachte passe-partout-formule - "De
Vlaamse regering kan ook tijdelijke projecten financieren of subsidieren"'' - is bijzonder

19 Ondenwijsraad, Wat scholen vermogen, /.c., 35.
20Arbitnagehof, nr. 19/99, 17 febnuani 1999, 8.6.5.
21 Art. 46, S 1, derde lid, decneet 31 luli 199O betreffende het onderwijsJl, ingevoegd

door art. 1O2 Decneet 14 juli 1998 houdende diverse maatnegelen met betrekking
tot het secundain onderwijs,

AUTONOMIE EN IEXTEFNE] STURING 143



smal uitgevallen en moeilijk te verzoenen met de vereisten die het Arbitragehof afleidt
uit art. 24, S 5 G.\(4"

Er zou een inventaris kunnen worden gemaakt van bestaande bepalingen die experi-

menten toestaan. Het opmaken van een algemene "experimentenwet" zou ernstig moe-

ten worden overwogen23.

3.3.2.4 Mogelijkheden en grenzen in kaart brengen

Het verdient in elk geval aanbeveling om, o.m. aan de hand van de verschillende advie-

zen van de Raad van State bij besluiten die afwijkingen toestaan, de mogelijkheden en

de grenzen voor het toestaan van experimenten duidelijker in kaart te brengen.

De Raad van State is er zich ook van bewust dat het niet altijd eenvoudig is om kwalita-
tieve beginselen in een machtiging tot experimenten in te schrijven. De Raad suggereert

ook enkele kwantitatieve en procedurele beginselen.

Het decreet kan een maximumduur bepalen, verlengingen inbegrepen waarvoor
zonder organieke bepalingen kan worden gewerkt. Dit mag evenwel niet worden be-

grepen als een maximumduur voor de individuele scholen, maar als een maximum-
duur voor tijdelijke door de regering te nemen maatregelen. De ervaring uit tijdelij-
ke projecten moet desgevallend na een redelijke tijd door de decreetgever worden
omgezee4.

Formele beperkingen "zoals een doorgedreven mededeling aan het Parlement, c.q.

bekrachtigingsprocedure" zijn mogelyP5 .

22Cf. Advies R.v.St., L. 29.142/1,2O mei 1999 over een ontwerp van besluit
"betreffende het tijdelijke pr"oject voor de informatisering van het lager en het secun-
dair ondenwijs [PC,zKD]", p. 4-5, vn. '1. Het B. Vl. Reg. 23 juli '1992 houdende
inrichting van het experimenteel secundain ondenwijs met beperkt leenplan voor
sommige categonieên jongeren van 18 tot 25 jaar (http'./ /www.ond.
vlaanderen.be,/Edulexl is, met een benoep op de hoogdningendheid, niet voor advies
aan de Raad van State voor"gelegd.

23Cf. ook advies R.v.St., 32.O1O/1, 20 september 2OO1 , oven een ontwerp van
besluit van de Vlaamse Reger"ing "betreffende het tijdelijke project voon de informa-
tisening van het basis- en secundair ondenwijs", p. 6.

24Advies Fl.v.St., L.27.7AA/1,28 mei 1998 over een ontwerp van besluit "betnef-

fende het tijdelijke project onderwijsvoonrang in het basisondenwijs".
25 Advies R.v.St. , L.27 .788/1 , l.c.
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In het licht van het voorgaande moet er worden op gewezen dat de Raad van State niet
aanvaardt dat wat de facto te beschouwen is als een regeling die voor onbepaalde duur
moet gelden, als het uittesten van een tijdelijk experiment wordt voorgesteld'u. Bij be-

sluit verlengen in de tijd van een voorlopige maatregel, op een wijze die er een bijna
structurele maatregel van maakt, kan evenmin".

g Autonomie, afspraak en sarnenspraak

Projecten, convenanten en afspraken allerhande worden geassocieerd met een verhoog-

de autonomie. Dat is voor bepaalde aspecten zeker ook daadwerkelijk zo. Toch mag niet
uit het oog worden verloren dat met deze hele beweging ook een onmiskenbare trend
naar sluipende normering gepaard gaat. Met het toekennen van autonomie groeit een

geheel van maatregelen die bestaan in het verantrvoorden van de aanwending en het
rapporteren over de resultaten van meer autonome initiatieven. In een recente verken-
ning van de Nederlandse Onderwijsraad zijn daaraan bijzonder behartenswaardige be-

schouwingen gewijd.

"De vergroting van de instellingsautonomie heeft er niet toe geleid, zoals aanvankelijk
door sommigen werd verwacht, dat de daarmee gepaard gaande terugtreding van de

overheid zou inhouden dat de overheid minder verantwoordelijkheid draagt. De verant-

woordelijkheid is gebleven, maar het instrumentarium om die verantwoordelijkheid
waar te maken is veranderd (rapportages, schoolgidsen, schoolplannen)"".

De aanbevelingen voor een integrale aanpak van planlast, kosten-batenanalyse van elke

voorgestelde beleidsmaatregel, enz. verdienen, zeker ook op een terrein dat zo veel as-

pecten raakt als het bevorderen van het beleidsvoerend vermogen, grote aandacht'e.

26 Advies R.v.St., L. 30.041 /1 , E april2OOO, oven een ontwenp van besluit "tot wijzi-
ging van het besluit van de Vlaamse negening van 14 juli 1998 betreffende het tij-
delijk project onderwijsvoorrang in het basisonderwijs".

2TAdvies H.v,St., 31 .O9O/1, 18 januari 2OO1 , over een ontwerp van besluit van de
Vlaamse Regering "tot wijziging van het besluit van de Vlaamse r"egering van 14
januari 1999 betneffende de toekenning van extna lestijden voon scholen van het
basisondenwijs in de rand- en taalgnensgemeenten.

28 Ondenwijsnaad, Bureaucratisening in het onderwijs. Venkenning, Den Haag 2OO4,
55.

29 Onderwijsraad, Bureaucratisering, 1.c., 67-68.
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lnleiding

Het begrip "relatieve autonomie" neemt een bijzondere plaats in wanneer men een ana-
lyse maakt van de effecten van het in voege treden van het decreet op de inspectie en de
begeleiding van 1991. De gemeenschapsinspectie licht sindsdien ,.hol.n door o- na te
gaan of zy aan een aantal minimale kwaliteitscriteria voldoen en dus voor verdere subsi-
diering in aanmerking komen. De inbreng vanuit de pedagogische begeleidingsdiensten
is er juist op gericht om scholen, op hun vraag en vanuit een op maat gesneden aanpak,
ondersteuning te geven bij het implementeren van allerlei kwaliteitsontwikkelingsinitia-
tieven. De scholen zelf ziln dus de centrale spil in de wijze waarop de bevoegdheden van
inspectie en begeleiding decretaal werden uitgetekend. Zij zijn de "eerste verantwoorde-
lijken'om schooleigen systemen van kwaliteitszorg te genereren. Inspectie en begelei-
ding dienen daarbij eerder in een spiegelende, voedende en coachende rol te worden ge-
zien (Gombeir,1996).

Kijken we naar de huidige realiteit, dan stellen we vast dat het begrip "relatieve aurono-
mie" helaas nog geen volwaardige invulling ftrijgt. Vanuit de scholen zelf komen op dit
punt vooral opmerkingen die wijzen op beperktheden: te weinig financiële middelen,
een tekort aan bevoegdheden om een heus personeelsbeleid te kunnen voeren, te weinig
slaglracht om de schoolinfrastructuur aan de huidige noden aan te passen, enz. Begrij-
pelijke verzuchtingen, maar door ze te vaak en te nadrukkelijk als pasmunt re benutten,
verdwijnen de positieve aspecten van relatieve autonomie uit het zicht.
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Dat positieve dient vanuit twee invalshoeken benaderd te worden.

Het is zo dat scholen een opdracht uiwoeren die hen is toevertrouwd vanuit de sa-

menleving. Dus is het niet meer dan normaal dat er ook criteria vooropgesteld wor-
den om na te gaan of de toegekende middelen naar behoren worden besteed.

Maar deze kwaliteitseis mag scholen geenszins beknotten in hun streven een eigen

identiteit op te bouwen die vertrekt vanuit een aantal weloverwogen pedagogisch-di-

dactische uitgangspunten die in eigen midden aangescherpt en geconcretiseerd wer-

den. Juist dit laatste maakt het mogelijk dat scholen zich daadwerkelijk kunnen pra-

fileren vanuit de waarden die volgens hen ten grondslag liggen aan deze zelfgecon-

strueerde identiteit en aldus gaandeweg ook een eigen-aardige kwaliteitzullen uitstra-

len,

In her sleutelen aan deze eigen aard liggen meteen ook de meest directe aangrijpings-

punten om een intern draagulak voor beleidsvoerend vermogen te creëren, dan wel te
verbreden en te verdiepen. Niet het moeten voldoen aan kwaliteitseisen, maar wel het

als school en vanuit een team samen kunnen sleutelen aan specifieke projecten die al of
niet expliciet in het teken staan van kwaliteitsonrwikkeling, zorgt voor de onontbeerlij-

ke, drijvende kracht om tot vernieuwing, bijsturing of verandering in denken en hande-

len te komen. Daarbij kunnen we er genoegzaaÍnvan uitgaan dat drie essentiële para-

meters in alle scholen zullen meespelen om het succes te voorspellen van dergelijke kwa-

liteitsontwikkelingsinitiatieven, namelijk:

- Aansturen 0p een zo ruim mogelijhe betrokhenheid uan alle schoobeamleden

Of we te maken hebben met een school die formeel dan wel organisch functioneert,

die regelgericht dan wel teamgericht werkt, die passief dan wel pro-acdef handelt,

een eerste vereiste is dat er tijd wordt uitgetrokken voor het opstarten ofhet verste-

vigen van een schoolcultuur die een open communicatie en een gezamenlijke beslis-

singskracht uitstraalt.

De aangrijpingspunten 0m op eigen kracht richting uit te zetten zichtbaar maken

Ook al moet het voor alle teamleden duidelijk zljn en blijven dat een school aan een

aantal kwaliteirseisen moet voldoen, even belangrijk - zoniet nog belangrijker - is

dat tastbaar en hanteerbaar wordt gemaakt dat ook de school zelf keuzes kan maken

over de precieze richting díe ze zaI varen. Een tweede parameter bestaat er dus in dat

er vanuit de school zelf heel wat eigen accenten en zelfgekozen klemtonen gelegd

worden zodat de gezamenlijk te ondernemen tocht boeiend, avontuurlijk en uitda-

gend blijft.

De nodige ruimte urijwaren die bet doorlopen uan groeicycli mogelijk maakt

Kwaliteit onrwikkelen vergt djd en vooral ook een context die toelaat om te leren uit
de initiatieven die schoorvoetend en dikwijls ook aftastend worden ondernomen.

Vernieuwen, bijsturen of veranderen kost altijd weer veel energie en inzet, dus is het
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ten derde noodzakelijk om volop te voorzien in mogelijkheden om te leren uit foute
inschattingen, verkeerde timings, slechte planningen, enz. \(/anneer het uitwerken
van initiatieven opgevat wordt als een cyclisch groeiproces, kunnen tegenvallende er-

varingen benut worden als de bouwstenen die het doorlopen van volgende cycli eÊ
fectiever zullen helpen maken (Vollenbroek, 2003).

\íanneer deze drie parameters aanwezigz\n in de manier waarop scholen aan kwaliteit
sleutelen, kunnen we ervan op aan dat er intern inderdaad een draagvlak voor beleids-
voerend vermogen ontstaat, dan wel verder kan "uitbotten'30. Heel wat scholen moeten
wat dat betreft evenwel nog een hele weg afleggen, dus is het tijdens de diverse fases van
dat uitbotten geen overbodige luxe dat er kan worden teruggevallen op toegespitsre on-
dersteuning vanwege de begeleiding. In dat opzicht bestaat het meest wenselijke scena-

rio er dan ook in dat die begeleiding zoveel mogelijk aansluit op de specifieke groeifases

waarin een school zich bevindt én inspeelt op de concrete aangrijpingspunten die zich
daarbij allemaal aandienen. Of nog: we gaan ervan uit dat de ondersteuning schoolspe-

cifiek, vraaggestuurd, op maat en case-gebonden moet worden verstrekt, en dat het bo-
vendien zo moet zijn dat de school daarbij zelf een aansturende functie op zich moet
(kunnen) nemen.

Helaas stellen we vast dat de realiteit ook nu anders is. In het spoor van de doorlichting
van scholen op het voldoen aan de kwaliteitseisen, wordt begeleiding nog teveel toege-

spitst op het depannerenvan scholen in functie van de opvolgingsbezoeken vanwege de
inspectie. Als gevolg daarvan is er te weinig tijd om ondersteuning te verlenen die daad-
werkelijk inspeelt op de concrete verzuchtingen van de scholen en op de noden die lera-
renteams in eigen midden detecteren. De verleende begeleiding wordt teveel afgestemd

op de verantwoordingscriteria. Zij komt daardoor niet echt tegemoet aan wat hier-en-
nu leefi op school en aldus ook met succes aangegrepen zou kunnen worden als startba-
sis voor kwaliteitsontwikkelingsprocessen. Ook nascholingsinstanties kunnen ondanks
hun sterkere gerichtheid op het helpen creëren van dergelijke startplatforms op dit
ogenblik onvoldoende inspelen op deze dimensie van kwaliteitszorg. \(/ant zij lijden op
hun beurt nog teveel onder het syndroomvan dure, veelal kortstondige interventies met
een minimum aan nazorg. Bovendien werken deze nascholers veelal nog vanuit een aan-

bod dat uer weg uan de schoolwordt geconcipieerd; een aanbod waaraan algemene kaders

en globale concepten ten grondslag liggen die geïnteresseerde scholen zich moeten laten
welgevallen, willen ze hulp krijgen bij het in eigen midden implementeren van het aan-

gereikte.

30 Naan de Fnanse schr ijver Michel Tournier die de menselijke panticipatie aan cultuur
vengeleek met de bnoosheid van een "uitbottend" gewei.
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Met deze opmerkingen zoomen we concreet in op de vooronderstelde contradictiewaar-

op we alluderen in de titel van onze bijdrage. Moeten we er inderdaad niet van uitgaan

dat de huidige externe ondersteuning te gestroomlijnd, te normerend en te veel vanuit
op voorhand vastgelegde kaders vertrekt om ook echt een sleuteltot interne kwaliteits-
ontwikkeling te kunnen zijn? Als we dergelijke ondersteuningsiniatieven echt als heJbo-

men willen benutten bij het vergroten van het beleidsvoerend vermogen van scholen,

dan moeten we veel meer dan nu het geval is ervoor zorgen dat ze erop gericht zijnhet
interne draagvlak voor kwaliteitsonrwikkeling meer slag- en slaagkracht te geven. Dit
vergt op zijn beurt vanwege de ondersteuners een benadering die er consequent op ge-

richt is om de benodigde expertise zoveel als mogelijk uit handen te geuen aan de eerst-

betrokken medespelers in de scholen zelf.

Door aldus te handelen, investeren we inderdaad in het daadwerkelijk helpen uitbotten
van een intern draagvlak, al moeten we ons ervan bewust zijn dat er nog een flinke weg

moet worden afgelegd. En dat aan de twee kanten van de kwaliteitsmedaille. Scholen

mogen dan al sinds geruime tijd te horen krijgen datz\ relatief autonoom kunnen ope-

reren, toch is het voor hen een heuse ontwikkelingsweg om ook echt voorwaarden-
scheppend invulling te geven aan de gekregen beleidsruimte. Zrj hebben op heel wat

vlakken dus echt wel nood aan gerichte ondersteuning bij het detecteren van effectieve

aangrijpingspunten voor kwaliteitsontwikkeling. Aan de kant van de ontwikkelingson-
dersteuners is het echter evengoed nog zoeken naar een context waarin zij die scholen

optimaler kunnen helpen groeien naar en doorgroeien in relatieve autonomie. In dat

opzicht moet nagedacht worden over de vaardigheden die nodig zijn om dit te realise-

ren, alsook over de visie en de context van waaruit een ondersteuningsinstantie voor-
waardenscheppend echt op maat of vraag kan werken.

De cirkelbeweging die het begrip relatieve autonomie, via het uitbouwen van een intern
draagvlak voor beleidsvoerend vermogen, verbindt met het gericht binnenhalen van on-

dersteuning mag hiermee al rond zijn, om deze beweging echt draaiende te houden, zul-

len heel wat euenwichten geÍespecteerd moeten worden. Die evenwichten zijn erop ge-

richt interne czmpetentie te ontwikkelen door zich als school functioneel en toegespitst

te laten ondersteunen door externe consulenten. In deze bijdrage verkennen we enkele

van deze evenwichten met de bedoeling na te gaan hoe externe ondersteuningsvoorzie-

ningen daadwerkelijk kunnen fungeren als katalysatorenbij interne kwaliteitsontwikke-
ling.
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E Uitbouwen van kwaliteitszorgsystemen op school-
nrveau

In de huidige situatie kunnen we onderscheid maken tussen een schooloverstijgend sys-

teem van controle op het voldoen aan vooropgestelde kwaliteitseisen en het veel meer
schoolgebonden aansturen op de ontplooiing van systemen van verdergaande kwali-
teitsonrwikkeling. Toch is het in eerste instantie ook nodig een onderscheid te maken
tussen externe en interne sturing op het vlak van kwaliteitszorg.

1.1 Lineain of cyclisch werken aan kwaliteit

Bij externe sturingligt de nadruk natuurlijk op het gestructureerd en planmarig doorlich-
ten van scholen aan de hand van vaste sets van kwaliteitscriteria. Daarnaasr trekt de
overheid evenwel meer en meer ook de kaart vanhet projectmatigaansïxen van onder-
wijs-onmikkelingssporen in scholen. Een evident voorbeeld daarvan zijn de huidige,
decretale initiatieven om gelijke onderwijskansen te creëren, waarbij scholen achtereen-
volgens een beleidsplan moeten uitschrijven, een zelfevaluatie doorvoeren en zich aan
het einde van de rit ook kunnen verwachten aan een audit.

Veel signalen wrlzen erop dat scholen in een context van externe sturing een gebaldge-
drag vertonen; tijdens een afgebakende periode is de concentratie optimaal en wordt er
veel energie gestopt in welbepaalde activiteiten. Iedereen is op zijn qui uiue, voelt zich
gedwongen om op de toppen vanzijn tenen te lopen. AIle geledingen zetten zich schrap
om naar best vermog€n te scoren. Maar eens de hindernissen zijn genomen, wordt op-
gelucht herademd en wordt één en ander heel snel opnieuw losgelaten. Heel even ver-
toonde het systeem een krampbeweging, maar het is zeer de vraag of de pijnfenomenen
die daar het gevolg van waren ook echt kans maken om gecontinueerd te worden. \fle
mogen verwachten dat het omgekeerde veeleer het geval zal zijn. Helaas...

Kenmerkend voor externe sturing is dat we te maken hebben met een lineair gebeuren.
Van bij de aanvang is het zo dat bepaalde eisen, normen of minimumstandaarden inge-
bakken zitten of ingeschreven worden in het proces. Of het nu gaat om een doorlichting
van een week of een driejarig proc€s à la gelijke onderwijskansen; er wordt een sooÍt re-

suhaatsuerbintenisaangegaan van bij de start. In het geval van de doorlichtingzít deze

verbintenis vervat in het instrument dat wordt gehanteerd; bij een project als gelijke on-
derwijskansen schrijft de instappende school deze resultaatsverbintenis als het ware zelf
in in haar beleidsplan. Ook al kunnen we in dit laatste geval dus opmerken dat de over-
heid heeft geopteerd voor interne sturing, toch weegt bij scholen het besefvan externe
toetsing aan het einde van de rit door in de perceptie van het hele proces. De verant-
woordingsplicht heeft dus ook hier een belangrijke invloed op de wijze waarop de
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school de opties die ze vastlegt in het beleidsplan concreet invult. En we kunnen veron-

derstellen dat aardig wat scholen schipperen om alsnog datgene in hun schoolpraktijk te

bewerkstellingen waarvoor ze djdens de verkenningsfase veelal aarzelend maar noodge-

dwongen hebben geopteerd. De lineaire constructie van het kwaliteitsonmikkelings-
proces kan dus flink op het hele schoolsysteem gaan wegen als men het te rigoureus toe-

past.

Deze opmerkingen nemen evenwel niet weg dat in het geval van gelijke onderwijskan-

sen er inderdaad al een duidelijke kanteling is gemaakt richting interne sturing, alleen

heeft het stevig in handen nemen van het stuurwiel in dit geval nog flink te lijden onder

het dwingende tijdsscenario dat de overheid heeft opgelegd. Laten we daarom de focus

veranderen richting kwaliteitsontwikkelingsinitiatieven die echt vanuit de school wor-
den gegenereerd. Aansluitend bij de drie in de inleiding al kort aangehaalde parameters
(ruime betrokkenheid, zelfstandig richting uitzetten en groeicycli kunnen doorlopen),

gaan we ervan uit dat dergelijke initiatieven veeleer op een cyclische manier zullen ver-

lopen. Daardoor zal er, uitgaande van de praktijk én zonder dat de betrokkenen meteen

een duidelijk afgebakend, zeer concreet doel voor ogen hebben, gezocht worden naar

concrete aangrijpingspunten die het mogelijk maken om ontwikkelingsprocessen in
gang te zetten. De reden waarom men wil werken aan bijsturing, verandering of ver-

nieuwing is hier dan ook veelal gelegen in een groeiend besef van onvrede met de huidi-
ge situatie op school, in het aanvoelen dat één en ander schort in de manier waarop men

als lerarenteam op een gegeven ogenblik functioneert. De fictie wordt op zeker mo-

ment dusdanig groot dat besloten wordt op zoek te gaan naar concrete, door de betrok-

ken teamleden als haalbaar gepercipieerde stapstenen die in combinatie met elkaar toe-

laten nieuwe, betere anttuoordente formuleren op de tekorten of noden die men in eigen

midden onderkent. Op voorzichtige wijze worden aldus mogelijke toekomstscenario's

uerkend op hun haalbaarheidvoor de eigen school en voor het eigen team. Verfijnen, aÊ

wegen en bijstellen van opties is hier nadrukkelijk aan de orde omdat er geen vastom-

lijnde eindbestemming voorop staat; er wordt veelee r koerszoekend op weg gegaan. Ook
hier is de concentratie natuurlijk opdmaal, een toestand die evenwel niet wordt aange-

voeld als afgedwongen, maar veeleer start vanuit een gezonde dosis motiuatie om er met

de collegat teamleden echt iets van te maken. En natuurlijkzal het duidelijk zyn dat er

in deze context ook behoefte is aan voldoende zelfi.ertrouwen op schoolniveau en bin-
nen het team, want als men zich een weg zoekt doorheen nog grotendeels onbekend ter-

rein zijn er legio momenten waarop de kans op struikelen groot is, waarop het gevoel

kopje onder te gaan flink door kan wegen, waarop menigeen wil uitbazuinen dat men

de roeiriemen definitief is kwijt geraakt . . .

Essentieel in dit cyclische gebeuren is daarom ook de vÍaagnaaÍ de bahens die kunnen of
moeten worden uitgezet om in de mate van het mogelijke op een behouden manier te

kunnen uitvaren. Grijpt men, met het oog op het helder krijgen van dergelijke krijtlij-
nen voor de eigen school, terug naar bestaande kwaliteitsmetinginstrumenten die van
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buitenaf worden aangereikt? Of is men beter af met zelf ontwikkelde handvatten? Beide
kunnen, alzalhet duidelijk zijndat in het eerste geval de afstand tot de eigen school-
situatie groot is en de transfer minder evident, daar waar in het tweede geval meer tijd
zaI nodigztln om een eigen instrument te ontwerpen dat objectiveerbare data kan hel-
pen genereren.

1.2 Zichzelf als school een spiegel voorhouden

Een eigen instrument voor dataverzameling ontwikkelen, kan op tal van manieren,
maar natuurlijk is het vanuit het oogpunt van teams en scholen zaak een pragmarische
benadering te kiezen waarbij niet al te veel tijd opgaat aan het onrwerpen, het afnemen
en het verwerken van de data. Zoals al eerder beklemtoond ligt de aanleiding hiertoe
immers dikwijls in een aanvoelen dat er nood is aan bijsturing, verandering of vernieu-
wing in de huidige manier van functioneren, zonder dat men precies \Meet aan te geven
vanwaar dat aanvoelen komt. Dus is een meer systematische analyse van de situatie
noodzakelijk. Bedoeling is wel dat de resultaten van de bevraging een genuanceerd beeld
genereren van waar de school op dit ogenblik staat, en ook een hulp kunnen zijn bij het
uitklaren van concrete opties om aan te werken tijdens de komende periode.

Een scenario voor het ontwikkelen van een eigen instrument kan er bijvoorbeeld als

volgt uitzien:

Met een kernteam wordt het te bevragen aspect van het schoolgebeuren in de vorm
van een woordspin uiteen gerafeld zodatzoveel mogelijk facetten ervan op een over-
zichtsflap staan uitgeschreven.

Vervolgens worden alle opgesomde facetten vertaald in vragen die peilen naar de ac-

tuele situatie op school en in de klas (Gombeir, 1993). Er kan o.a. gepeild worden
naar de mate waarin elk van deze facetten reeds tot uiting komt in het concrete den-
ken en handelen van ieder teamlid, en in welke mate elk van de teamleden van dat
facet een bijzonder aandachtspunt wil maken.

Met het oog op de terugkoppeling van de resultaten naar het team kan tot slot geko-
zen worden voor een voorstelling van de resultaten in de vorm van een assenstelsel

waarbij horizontaal aangegeven wordt in welke mate de verschillende facetten al in-
gang hebben gevonden bij de teamleden en verticaal hoe groot de vraag is om er snel
werk van te maken (zie figuur 1).

EKIERNE ONDEHSTEUNING ALS SLEUTEL TOT INTERNE KWALITEITSONTWIKKELING 153



Sterk prioritair

Nog nauwelijks
werk van gemaakt

Duidelijk wel al
werk van gemaakt

Weinig prioritair

Figuur 1: Assenstelsel als een plattegrond uoor het uisueel xueergeuen uan de resubaten uan

een beuraging.

Op deze manier kan men snel gegevens bijeen brengen die een weergave vormen van de

huidige manier van werken op school en bij de verschillende teamleden; gegevens die

bovendien ook op een rudimentaire, maar overzichtelijke manier kunnen worden terug-

gekoppeld naar het voltallige lerarenteam zodat ze voorwerp van een schoolbrede be-

spreking kunnen worden.

Daarnaast bestaan evenwel ook heel wat goede voorbeelden van op wetenschappelijke

wijze gegenereerde instrumenten die toelaten de situatie op de eigen school te scannen

met de bedoeling daaraan concrete acties te koppelen. Tê denken valt bijvoorbeeld aan

het IZES-insrrument voor zelfevaluatie onrwikkeld door Peter Van Petegem (2002) of
aan het instrument dat peilt naar het welbevinden van leerlingen secundair onderwijs

ontworpen door Nadine Engels, Tonia Aelterman, Karen Van Petegem, Annemie
Schepers en Elke Deconinck (2004), naast vele andere. In beide gevallen maakt de gedi-

gitaliseerde versie van de vragenlijst op cd-rom het mogelijk om snel gegevens te vetza-

melen bij alle teamleden, en krijgt men aldus een overzichtelijke weergave van de resul-

raten voor de eigen school. Deze kunnen vervolgens ook nog vergeleken worden met

o nderzoeksgegevens die represent atíef zij n voor Vlaanderen.

Veel belangrijker dan die vergelijking is ook hier evenwel wat er na de bevraging con-

creet gedaan wordt met de resultaten voor de eigen school. \íorden deze gegevens in-
derdaad gewoon als een spiegel benut die ieder teamlid heel even voorgehouden krijgt;

een momentgebonden weerspiegeling dus waaruit elk voor zichzelf lessen kan trekken?

Of worden de resultaten juist aangegrepen als een basis voor het op gang brengen van

een schoolbrede bespreking van de themat en de invalshoeken die in het instrument aan

bod komen?

Is dit laatste het geval, dan kunnen we stellen dat de resultaten bekomen met het extern

ontwikkelde insrrument - net zoals hierboven al gebeurde met deze verzameld met een

zelf ontwerpen vragenlijst - benut worden als een concrete aanzet om de eigen school-
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werking kritisch tegen het licht te houden, of nog om te zoeken naar een stuk gemeen-
schappelijke grond van waarop gezamenlijk aan lnrraliteitsontwikkeling kan worden ge-

werkt. Een eerste stap kan er dan in bestaan dat men bijvoorbeeld komt tot een gemeen-
schappelijke terminologie om te kijken naar de eigen ervaringen, zodat men er ook veel

gemakkelijker inzal slagen om tot uitwisseling te komen van allerlei, in de dagelijkse
praktijk opgedane inzichten. Eens het terrein aldus is geëffend, kan een volgende stap

erin bestaan dat er prioritaire aandachtpunten worden uitgeklaard waaraan groepjes
teamleden willen samenwerken omdat elk van hen in de eigen werking regelmatig op
vergelijkbare probleemsituatiesbotst. Aldus worden er allerlei concrete actieplannen uit-
getekend en wordt binnen de school via verschillende sporen gewerkt aan vernieu-
wings-, bijsturings- en veranderingsimpulsen allerhande.

Nogmaals: op deze manier aangewend, wordt ook het externe instrument een middel
om op een zeer teamnabije manier na te denken over en te sleutelen aan de gangbare

manier van werken op school. De aanpak wordt ook hier organiscb geënt op een school-
cultuur waar inderdaad al een voldoende mate van openheid en vertrouwen aanwezig is
om met resultaat aan de slag te gaan, of waar er vanaf dit punt op een tacwolle manier
een begin meezalworden gemaakt.

'l.3 De ervaringsbêïsis als dragend vlak bij kwaliteitsontwikkelings-
pn0ces$en

Tacwolheid is hier inderdaad het sleutelwoord, want concrete ervaringen op het veld Ie-

ren dat het lang niet altijd voortrefièlijk loopt, en dat heel voorzichtig naar goede ingan-
gen moet worden gezocht om themat bespreekbaar te maken en aldus kwaliteitsontwik-
kelingsprocessen van start te laten gaan. Soms is het zo dat een directie, een inrichtende
macht of een werkgroep met de beste bedoelingen een bestaand instrument aangrijpt
om te peilen naar de stand van zaken op de eigen school, maar daarbij zeer vlug botst op
muren van wantrouwen en weerstand. Gamleden die weigeren om de vragenlijst in te
vullen, besprekingen die verstoord worden met lastige, tegendraadse opmerkingen, enz.
Een bijkomende moeilijkheid kan ontstaan wanneer zo'n peiling op het niveau van de

scholengemeenschap wordt uitgevoerd met de bedoeling de violen over de diverse scho-
len heen meer op elkaar af te stemmen. Teams voelen zich in zo'n situatie nogal eens

misbegrepen of miskend door de eigen directie; een houding die in starheid en weiger-
achtigheid kan ontaarden. AI deze voorbeelden tonen aan dat het uiterst belangrijk is
om zeer goed na te denken over het waarom en het hoe van het inschakelen van bevra-
gingen, en vooral ook over hun functionaliteit in het op gang trekken van processen van
kwal i teitson rwikleling.

Een nog concretere invulling van de vele geuoeligheden die hierbij op teamniveau kun-
nen spelen, weerklinkt in de in schoolmiddens zeer vaak gehoorde, principiële uitspraak
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dat de eerstberrokkenen de noodzaak moeten onderkennen van wat allemaal op de spo-

ren wordt gezet. Als aan áeze voorwaarde niet is voldaan, zo luidt de stelling, zullen hoe

dan ookweinig of geen beklijvende resultaten worden geboekt. \We hebben er inderdaad

al op gewezen dat de aanzet tot het initiëren van vernieuwingsprocessen veelal gezocht

dient te worden in een groeiende onvrede met de huidige gang van zaken op school; in
het alsmaar nadrukkelijker onderkenn en van fictie tussen wat men als school wil reali-

seren en wat in de feiten wordt gerealiseerd.

Als we dit gegeven uitzetten op de ervaringsbasis, of op het eruaringscontinuiim zoal.s de

teamleden dat heel concreet beleven (zie figuur 2), dan stellen we vast dat die teamleden

al of niet gewild van een situatie van "onbewust onbekwaam" terecht komen in een toe-

stand waarin ze zich bewust worden van een aantal noden of tekorten. In deze fase van
"bewuste onbekwaamheid" gaan de teamleden daarom gericht en nadrukkelijk op zoek

naar manieren van handelen, naar werkvormen, handvatten en strategieën om zich na-

derhand op een "bewust beh.vame" wijze te kunnen meten met de situaties die voor-
heen als problematisch werden aangevoeld. Hoe meer de betrokkenen vertrouwd raken

met de nieuwe aanpak en hoe sterker ze die in hun vingers krijgen, hoe groter ook de

kans dat de teamleden terecht komen in een toestand van "onbewuste bekwaamheid".

Via het doormaken van een intensieve, toegespitste periode van het zich bekwamen in
en het uertrouwd geraken met, slagen de betrokken teamleden er aldus in zich nieuwe in-
zichten en vaardigheden eigen te maken. Yóór deze periode, maar ook erna, bevinden ze

zich in een toestand van routineus handelen.Tijdens het cyclisch doorlopen van de be-

wusre fasen 2 en 3 uit het continuiim is er evenwel heel wat leerwinst ge6oekt. Van die

leerwinst zal men de vruchten kunnen plukken tijdens de onbewuste fasen 4 en 1. Ver-

algemenend kunnen we bovendien stellen dat teams en individuele leraren voortdurend
dergelijke cycli doorlopen en dus ook onophoudelijk nieuwe, andere inzichten en vaar-

digheden verkennen en verwerven. En hetzelfde gaat natuurlijk ook op voor scholen:

dankzij het consequent en cyclisch doodopen van de twee fasen waarin men op een be-

trokken, zelfsturende en groeigerichte manier aan processen van vernieuwing, bijsturing
of verandering werkt, worden systematisch ook inzichten en vaardigheden verworven

die cruciaal zijn voor het verder ontplooien van het schooleigen beleidsvoerend vermo-

gen.

In figuur 2 verduidelijken we welke activiteiten er bij het doorlopen van de verschillen-

de fasen van dergelijke verkennings- en verwervingscycli allemaal plaats kunnen vinden.

I in de startfase, wanneer in toenemende mate signalen van frictie naar boven komen,

kan het lerarenteam ofde schoolleiding beslissen om de vragen, de noden en de te-

korten meer systematisch te inventariseren, bijvoorbeeld via een sterkte/zwakte-ana-

lyse. Dit construeren van een objectief beeld van de school heeft tot doel vervolgens

ook de nodige menskracht te kunnen mobiliseren om inderdaad met succes aan bij-
sturings-, veranderings- en vernieuwingsprocessen te kunnen werken.
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2 Dit gebeurt in fase twee. In team gaat men dan op zoek naar concrere handelings-
strategieën om de vooropgestelde, alternatieve doelstellingen te realiseren. Hier
komt het erop aan zorgvuldig af te wegen of de voorgenomen inspanningen inder-
daad zullen resulteren in de effecten die de school voor zichzelf heeft vooropgesteld.

3 In fase drie gaat het team vervolgens over tot concrete acties en zal erviareflectie en
feedback ook tijdig gezorgdworden voor bijstelling of voor aanscherping van het he-
le gebeuren zodat proces en product inderdaad blijven beantwoorden aan de richting
waarin school en team wensen te evolueren. Fasen 2 en 3 vormen de kern van het he-
le gebeuren. Z\ zullen tijdens de afwikkeling van de onrwikkelingsprocessen regel-
matig heropgenomen, aan elkaar gespiegeld en verder uitgewerkt worden.

4 In fase vier, tot slot, worden de vruchten van alle inspanningen geplukt en is het zaak
te zorgen voor integratie en verankering binnen het geheel van het schoolgebeuren.
Belangrijk hier is dat de leerwinst yoor iedereen zichtbaar wordt gemaakt, dat de
nieuwe, andere manieren van omspringen met probleemsituaties ook echt worden
gepromoot bij alle teamleden. Loslaten betekent dus geenszins dat wat is gerealiseerd
heel snel het risico loopt te veÍwateren en weg te sijpelen omdat er gewoon geen aan-
dacht meer voor is; veeleer gaat het erom dat de gerealiseerde effecten als d.rmate
evident en schooleigen worden ervaren dat ze het concrete handelen van de hele
school en van alle teamleden voortaan als vanzelf gaan doordesemen. Of nog, in de
rnate dat de nieuw verworven inzichten en vaardigheden alsmaar vanzelfsprekender
verweven worden in het eigen en het gezamenlijke functioneren van alle teamleden,
verglijden ze als het ware vanzelf opnieuw in het wazige aura van rourine en onbe-
wuste bekwaamheid.
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Figuur 2: De uier fasen in uerweruingsprocessen afgeteÈend op het eruaringscontinuiim

1.4 De cnuciale roí van de schsolleiding

\(/aar we in de afwikkeling van dergelijke ontwikkelingsprocessen spreken over loslaten,

willen we met deze term bewust ook verwijzen naar de groepsdynamische processen die

vervat zitten in de manier waarop teams of deelteams samenwerken aan het realiseren

van de vooropgestelde doelen.

In figuur 3 worden deze processen \Meergegeven als vijf opeenvolgende zijnstoestandenin

de manier waarop aan een project zal worden samengewerkt: forming storming, nor'

ming, performing en mourning.Na het samenstellen van een groep die welbepaalde doe-

len moet realiseren, volgt het verkennen van het terrein en het inventariseren van de op-

portuniteiten, om vervolgens te komen tot het uitklaren van bepaalde opties waaraan én

krijtlijnen waarbinnen gewerkt zal worden. Eens de groep aldus op dreef is, worden er

spijkers met koppen geslagen, worden resultaten geboekt. Na deze productieve zijnstoe-

stand is de kans zeer reëel dat een overijverige groep op zeker moment enigszins afge-

remd zal moeren worden, en dat de effecten van haar acties opnieuw in balans gebracht

moeten worden met het geheel van het functioneren van de organisatie die haar deze

specifieke opdracht heeft toevertrouwd.

acties
reflectie

feedback

proces &
prod uct
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integratie
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158 DIRK GOMBEIR



op routine
normrng

forming

mournrng

storming

performing

op routine

onbewust
onbekwaam

bewust
onbekwaam

bewust
bekwaam

onbewust
bekwaam

Figuur 3: Groepsdynamische fasen tijdens het werken aan uernieuwing

Na het eigenlijke creatieproces zal het deelteam of de projectgroep dus zowat tot de orde
moeten worden geroepen en zullen de betrokken medewerkers opnieuw de draad van
voorheen moeten opnemen. Eens de objectieven zijn gerealiseerd, wordt de groep of het
team ontbonden omdat er op dat ogenblik wellicht alweer nieuwe, andere noden, ver-
zuchtingen en bekommernissen zijnwaaraan zal moeten worden gewerkt. En dus moe-
ten er dringend andere deelteams of projectgroepen worden samengesteld. \Tanneer dit
eens niet meteen het geval is, kan de organisatie het zich heel even permitteren iets meer
op routine te draaien, kunnen de batterijen eens goed worden opgeladen. Maar juist in
zo'n meer routineuze fase blijft het uiterst belangrijk om duidelijk te onderstrepen dat
dankzij de vele inspanningen die dergelijke deelteams en projectgroepen zich steeds

weer getroosten inmiddels nieuwe, andere manieren van probleemoplossend handelen
zijn verworven, dat er nieuwe competenties zijn geïntegreerd in het geheel van het func-
tioneren van de organisatie; dat kortom de organisatie als geheel in staat ís op een hoger

niveau te gaan functioneren.

\Tanneer we dit alles opnieuw vertalen naar scholen, dan kunnen we hieruit eens te
meer opmaken dat tacwolheid inderdaad aangewezen is, en dat binnen een organisatie,
in casu een school, de routine best niet nodeloos en om de haverklap wordt doorbroken.
Omdat er altijd weer heel wat in beweging komt, van zodra men ontwikkelingsproces-
sen op gang trekt, is het nodig zichte bezinnen over het nut en de noodzaak ervan. En
natuurlijk zal veel ook afhangen van de ingesteldheid van waaruit de schoolleiding aan-
stuurt op het initiëren van dergelijke processen.
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\fanneer we bijvoorbeeld even teruggrijpen naar het uitvoeren van een instrumenteel

aangestuurde zelfbevraging van het schoolfunctioneren als mogelijke opstap tot dergelij-

ke kwaliteitsonrwikkelings-processen, dan zal het enthousiasme en de betrokkenheid

van heel wat, zoniet van alle teamleden staan of vallen met de manier dat de schoollei-

ding omspringr mer de bekomen resultaten. Frappant zijnwatdat betreft natuurlijk de

voorbeelden waarbij de resultaten bekomen voor de eigen school gewoon vergeleken

worden met het globale beeld voor Vlaanderen en waarbij de voor de eigen school on-

gunsrig uiwallende verschilpunten vervolgens aangegrepen worden als stokken-achter-

de-deur of als knuppels die in het lerarenhok kunnen worden gegooid. Een schoolleider

die zo ageert moet zich echt aÊ'ragen of het een goede zet is om liefst zo snel mogelijk
zover mogelijk vooruit te willen springen door vernieuwingen op deze manier stzrmen-

derhand af tewillen dwingen bij het team. Ervaring leert dat het nog veel harder uechten

za| zíjn om de eerstbetrokkenen daadwerkelijk mee te krijgen.

Een meer voor de hand liggende opstap richting vernieuwing bestaat er dan ook in op

een veel bedachtzamere manier een bevragingsthema te introduceren zonder daar on-

middellijk grootscheepse bijsturings- of veranderingsvooruitzichten aan vast te knopen.

De keuze voor het spoor van de geleidekjkheidzal op termijn veel effectiever blijken te

zijn. Eens re meer vormt het besef dat vernieuwen een cyclisch gebeuren is dat zich in

golfslagen voltrekt, daarbij een belangrijk houvast; een cyclische beweging van aan- en

afrollende golven waarbij er altijd wel ideeën, begrippen, principes ... zijn die op het

strand blijven haken.

Een schoolleider vatte dit principe ooit kernachtig als volgt samen: "Meestal ben ik al

twee, drie jaar op voorhand bezig met het druppelgewíjze introduceren van nieuwe

ideeën: aanbrengen, laten uiwloeien, opnieuw introduceren zonder te overrompelen...

en na verloop van djd keren de aangebrachte ideeën als met een golfslag naar mij terug.

Sommige teamleden hebben het idee onderweg opgepikt, hebben er links of rechts al

eens iers mee gedaan, spelen na verloop van tijd hun ervaringen in vraagvorm terug om-

dat ze meer armslag willen voor hun experimenten en binnen het team ook meer en

meer op zoek zyn naar medestanders. Zonder het goed te beseffèn hebben zij zo een

voedingsbodem helpen creëren om verder te gaan op de aldus langzaamaan uitgezette

weg. Sterker nog: zij gaan er vaak ook van uit de gangmakers te zijn achter de vernieu-

wing en zijn ook echt bereid mee te waken over het welslagen ervan."

\flat we uit deze concrete getuigenis kunnen opmaken, is dat beleidsvoerend vermogen

alleszins ook inhoudt dat men altijd weer in staat moet zijn te doseren. \7ie een team

mee wil krijgen, dient zeer bijdehand te zljn: zorgvuldig observeren, nauwkeurig afwe-

gen, stap-na-stap introduceren, gericht experimenteren, stimulerend evalueren ... Alle-
maal vaardigheden die er mee voor helpen zoÍgen dat de vernieuwing op een zeeÍ orga'

nische, vanuit de praktijk voortkomende en naar de praktijk terugplooiende manier ge-

stalte krijgt. Tegelijk zal de schoolleider zich veel nadrukkelijker moeten profileren in de
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rol van coach die de teams of groepen die werken aan de vernieuwingen gericht kan on-
dersteunen.

Door te handelen vanuit deze set van vaardigheden ontstaat gaandeweg een kwaliteits-
onwikkelingsbeleid waarbij er als het ware vanzelf voor gezorgd wordt dat het voor ie-
dereen duidelijk is en blijft aan welke vernieuwingsinitiatieven concreet wordt gewerkr,
en welke de specifieke betrokkenheid van éénieder daarin is of kan zijn. Het is in de in-
teractie van de vernieuwingsacties met de dagdagelijkse schoolpraktijk dat aldus een hu-
muslaag wordt gevormd voor kwaliteitsontwikkeling. Dankzij een voorrdurende ge-
richtheid op open communicatie en het daarbij bewust voorzien in de nodige ruimte
voor reflectie, feedback en terugkoppeling naar de concrere ervaringsbasis van waaruir
iedereen altijd weer vertrekt, ontstaat een vernieuwingsgerichte dynamiek die school-
breed door het lerarenteam wordt gedragen. Vanuit diezelfde ervaringsbasis wordt aldus
ook een zeer ruim draagvlak voor beleidsvoerend yermogen gecreëerd (zie figuur 4).

herkaderen

optimaliseren >

Figuur 4: Wranderingsbereidheid, benaderd uanuit bet ddnsturen op reflectie op, feedback
oaer en terugkoppeling naar de humuslaag uan de clncrete eruaringen

\flat we met het oog op het gaandeweg uitbouwen van een heus kwaliteitsontwikke-
lingsbeleid op school ook nog willen beklemtonen is dat reflectie een cyclisch gebeuren
is dat uit drie stappen is opgetrokken:

het uerhelderenvan de als problematisch ervaren situaties;

het uitdiepenvan deze situaties om aldus alternatieve strategieën van handelen op het
spoor te komen;

het onderrtemen udn actie om met meer effect en succes te interveniëren in gelijkaar-
dige, nieuwe situaties.

Afhankelijk van de diepgang of de draagwijdte van het reflecteren, kunnen we boven-
dien stellen dat de betrokkenen komen tot single, double of *iph loop learningen dat het

uitdiepen

verhelderen actie
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resultaar van dir leren zich aldus zal vertalen inhet optirnalisereruvan de eigen manieren

van handelen, in het herkaderenvan de te ondernemen acties dan wel inhet transforme-

ren van de wijze waarop men zich als zingevend persoon of als verantwoordelijk team

kwijt van het geheel van taken waarvoor men instaat (Hargrove, 2000).

Vaak wordt er op gewezen dat transformatie het uiteindelijke doel is of moet ziinvan al-

le reflectie, maar naruurlijk moeten we ook de aspecten optimalisering en herkadering

benaderen als integrale onderdelen van kwaliteitsontwikkelingsprocessen. Met een bou-

tade kunnen we zelfs stellen dat scholen of teams zeer goed af ztln als ze erin slagen om

B0 of zelfs 90o/ovanhun tijd op routine te draaien en dus gewoon kunnen werken aan

de optimalisering van hun handelen. Als ze daarnaast nog eens B tot 18% van hun tijd
besteden aan het herkaderen, actualiseren en naar nieuwe noden hertalen van hun acti-

viteiten, zijnzenog steeds zeer effectief bezig. En dan blijft er nog 2 of l2o/o ruimte over

om zich echt te wagen op het hoogste niveau van leren; het transformeren van de eigen

manier van in de werkelijkheid staan, bijvoorbeeld door het zorgvuldig afivegen van de

grondwaarden, door het scherp trachten te stellen van een schooleigen visie op onder-

wijs en leren, door het systematisch sleutelen aan een een eigen-aardige schoolcultuur,

enz. Als scholen of teams er in slagen om deze tijdsbestedingverdeling als ricbtlijn te

hanreren, zal hun energiebalans ook enigszins in evenwichtzijn en blijven. Gedurende

korte periodes zijn scholen en teams wellicht wel in staat om veel meer energie te stop-

pen in initiatieven die zich situeren op de niveaus herkadering en transformatie, maar

kunnen terugvallen op een ervaringsbasis waarbij een eerder beperkte hoeveelheid ener-

gie moet worden gestopr in het optimaliseren van gekende routines, is nuttig en nodig

om als organisme tekunnen overleven, en ondertussen reserves op te bouwen voor de ac-

tiviteiten op de niveaus van het herkaderen en transformeren die veel meer energie ver-

gen. Vandaar ook dat we nogmaals beklemtonen dat het als schoolleiding oog hebben

,roor d.ze energiebalans inderdaad deel uitmaakt van het ontwikkelen van een school-

eigen beleidsvoerend vermogen. Kwaliteitsonrwikkeling voltrekt zich doorheen het vol-

ledige spectrum van leeractiviteiten waarbij optimaliseren, herkaderen en transformeren

wezenlijke, samenstellende onderdelen zijn in processen van bijsturing, verandering en

vernieuwing.

De !:ijclrage \tan onderwijsoRdersteulningsdiensten
aan kwaliteitszorg

In titel t hebben we geschetst hoe kwaliteitsonrwikkelingsprocessen bij voorkeur oP or-

ganische wijze geënt worden op de rijke ervaringsbasis van waaruit schoolteams werken.

In dit tweede deel zoomen we in op de specifieke bijdrage die onderwijsondersteunings-

diensten kunnen leveren tot het welslagen van dergelijke processen. Meer specifiek stel-

len we ons de vraag hoe en onder welke voorwaarden deze diensten scholen kunnen
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aansporen tot het ontwikkelen van het noodzakelijke beleidsvoerend vermogen om dit
soort processen meer en meer op eigen elan waar te maken.

4"1 Eegeleiding als nricldel tot entpowerment

Laten we daartoe nogmaals starten vanuit de al aangehaalde vaststelling dat de huidige
ondersteuning nog altijd te weinig gericht is op het stimuleren van scholen ror het op-
starten van kwaliteitsonrwikkelingsprocessen, omdar ze nog te veel in het teken staat
van het helpen depanneren van scholen in functie van hun veranrwoordingsplicht. Of
nog: op het terrein zien we dat de verstrekte ondersteuning teveel toegespitst is op hulp
bieden bij het zich in orde stellen met de kwaliteitseisen, en dar ze te weinig opengetrok-
ken wordt richting het versterken van het beleidsvoerend vermogen van scholen.

Een uit de hand gelopen situatie of een onwikkeling die te voorspellen was? \Tellicht
kunnen we er in onze Vlaamse context van inspectie en begeleiding niet echt omheen
dat de vraag om hulp bij depannage nog flink wat tijd vooraf zal blijven gaan aan deze
naar ondersteuning bij onwikkeling. Los van deze vaststelling noopt de manier waarop
de begeleiding van scholen aldus in één richting verglijdt ons erroe om heel even rerug
te keren naar de periode aan het begin van de jaren negentig van de vorige eeuq roen de
begeleiding concreet invulling kreeg naast de inspectie. In die periode was het immers
de stelling dat iedere school inderdaad middelen kreeg roevertrouwd om haar maar-
schappelijke opdracht waar te maken en dus met enige regelmaat ook door de inspectie
doorgelicht zou worden op de bereikte resultaten. De begeleiding daarenregen zou
dankzij haar loskoppeling van dit soort controleklussen veel meer op vraag van de
school en op maat aan de slag kunnen gaan. Dit laatste zou natuurlijk ook nog altijd
kunnen in de context van steun als de school zich moet meten met de verantwoordings-
eisen, maar daarin lag niet langer de kern van de begeleidingsopdracht. De bedoeling
was inderdaad om voortaan veel ruimer te kunnen gaan vermits gerichte ondersteuning
bij kwaliteitsontwikkeling binnen scholen vanaf dan zeer nadrukkelijk in de kijker werd
gesteld.

Als we deze opdrachtformulering ernstig nemen, dan moeten we ervan uit gaan dat het
zo goed als een morele plicht is van de begeleiding om ook in het kader van een vraag
vanuit een school om bij te springen mer her oog op de voorbereiding op of de opvol-
ging van een doorlichting, in haar ondersteuning altijd meteen ook aan re sruren op het
breder opentrekken van de insteek. Ook al zijn er acute problemen €n concrete noden
die gelenigd moeten worden, dan nog liggen in de schoolsituatie ongetwijfeld concrete
aangrijpingspunten om de vraagstellende school niet gewoon te bevestigen inhet doem-
scenario dat het ze zo goed mogelijk moet zien te presenreren ten aanzien van de audit
door desnoods het eigen functioneren op te smukken of bij te kleuren. Veeleer moer de
vraag van de school aangegrepen worden om op zijn minst ook aan re sruren op een
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flink stuk zelfbezinning over en positiebepaling in functie van de actuele toestand op de

school. Dit kan door te beklemtonen datzo'n doorlichting in de eerste plaats gezien

moet worden als een mogelijkheid om zich als school op een constructieve manier een

spiegel te laten voorhouden die het eigen functioneren reliëf helpt geven. Het resultaat

is immers dat de school een genuanceerd beeld krijgt dat legio aanzetten, suggesties en

kansen bevat om naderhand op eigen initiatief kwaliteitsontwikkelingsinitiatieven op de

sporen te zerten, die bijvoorbeeld uitgaan van of aanknopen bij mogelijkheden en knel-

punten waarover in het verslag wordt gerapporteerd.

Zo mogehlk nog belangrijker is dat in de periode van de uitsplitsing van de taken van

inspectie en begeleiding, nadrukkelijk onderstreept werd dat de begeleiding in de ma-

nier waarop zij schoolgericht invulling geeft aan haar activiteiten er altijd ook bewust op

aan moet sruren om zichzelf ouerbodig te maken door inderdaad telkens opnieuw de ver-

dergaande ontwikkeling van de nodige schooleigen expertise als onderliggende doelstel-

ling te hanteren tijdens al haar interventies (Kelchtermans, 1995). De methodieken, de

handvatten en de strategieën die een begeleider tijdens interventies op school hanteert,

dienen daartoe op dusdanige manier te worden aangebracht en aangewend dat ze na-

dien ook vanuit de school zelf, en zonder blijvende externe ondersteuning, kunnen wor-

den gehanteerd. Het gaat er dus niet alleen maar om, op vÍaag zo snel mogelijk pro-

bleemsituaties te remediëren. In de activiteit van het remediëren zelf moeten de betrok-

ken actoren in de school ook kansen krijgen om zich de onderliggende inzichten en de

bijhorende vaardigheden eigen te maken zodat zy nadien ook vanuit zichzelf remedië-

rend kunnen optreden in gelijkaardige probleemsituaties. Aldus wordt vanuit de prak-

tijk van het begeleiden daadwerkelijk en systematisch geholpen bij het schoolintern uit-

bouwen van een teambreed draagvlak, zodatbij volgende aangelegenheden veel minder

snel extern moer worden gegaan. Eigenlijk dus een bewuste oproep om als begeleiding

voortdurend oog te hebben voor het aspect entpzwerment in de manier waarop men

vraagstellende scholen ondersteunt.

2.?. Nood aan een coachende basishouding

Hoe cruciaal bovenstaande, richtinggevende ideeën ook mogen zijn om scherp te stellen

dat begeleidingsinspanningen inderdaad meer nadrukkelijk toegespitst moeten worden

op kwaliteitsonwikkeling, ze komen niet echt tegemoet aan de bijkomende bekommer-

nis dat de druk vanuit het veld om te komen depanneren dermate groot is dat er ge-

woon re weinig tijd, energie en financiële middelen overblijven om inderdaad ook nog

eens bij te kunnen dragen aan het vergroten van het beleidsvoerend vermogen van scho-

len.

Moeten we daaruit afleiden dat in eerste instantie meer middelen en menskracht gemo-

biliseerd moeren worden om dit achterophinkende gedeelte in de taakstelling van de be-
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geleiding alsnog te kunnen opnemen? Of moeten we ons andersom juist ook durven af-
vragen welke randvoorwaarden gerealiseerd moeten worden om de begeleidingsinspan-
ningen echt te kantelen, richting meer ondersteuning bij kwaliteitsontwikkeling? Zon-
der afbreuk te willen doen aan de roep om meer middelen en menskracht, gaan wij hier-
onder uitsluitend in op de tweede vraag.

\Vij willen er daarmee vooral op wijzen dat als men enkel maar aansruurt op het vrijma-
ken van meer middelen en menskracht, het gevaar meer dan alleen maar denkbeeldig is

dat van zodra er meer armslag aan de kant van de begeleiding komt, dit wellicht als van-
zelf ook zal resulteren in meer vraag vanuit de scholen. Eigenlijk ontsraar dan een hel-
lend ulakwaarbij aanbod en vraag elkaar alsmaar sterker uit evenwicht brengen. Een rui-
mere beschikbaarheid van de begeleiding kan immers zeer gemakkelijk resulteren in een
grotere bedrevenheid aan de kant van de vraagstellers tot het uit handen geven van
moeilijke, delicate of controversiële taken. Hoe makkelijker het principe "wij vragen, u
draait" kan worden gehanteerd, hoe reëler de kans dat ook essentiële bevoegdheden uit
handen worden gegeven zodat het schoolinterne beleidsvoerend vermogen eerder af-
dan toeneemt.

Vandaar dat tegenover het pleidooi om het aanbod - van op zích zeer zinvolle en nurri-
ge voorzieningen - te verruimen altijd ook afgewogen moet worden in hoeverre deze
voorzieningen scholen daadwerkelijk voorzetten geven om in roenemende mate vanuit
zichzelf invulling te geven aan de eigen relatieve autonomie. In dat opzicht kan het bij-
voorbeeld zinvolzijn om na te gaan of er in die voorzieningen ook een dialectische, op
reflectie en confrontatie aansturende grondslag zit ingebakken die schoolintern de be-
kommernis tot het organisch onrwikkelen van beleidsvoerend vermogen scherp helpt
stellen. Om dit laatste te bewerkstelligen moet de begeleiding veel resoluter de kaart van
het coacltenvan leraren, teams en scholen trekken.

In de plaats van scholen altijd weer het risico te laten lopen op een roenemende afhan-
kelijk van een alsmaar groter wordend aanbod, ís een confonterende basishouding van
de kant van de begeleiding inderdaad veel meer aang€wezen. Dit is een houding waarbij
niet meer vooftdurend voor de vuist weg 1.001 antwoorden op even zoveel vragen wor-
den opgedist, maar waarbij de actoren binnen de school daadwerkelijk de kans krijgen
de handuattea te oefenen die noodzakelykzijn om in eigen midden naar schoolspecifie-
ke oplossingen voor probleemsituaties te zoeken. Handvatten dus die het mogelijk ma-
ken de schooleigen context te analyseren en op zoek te gaan naar de criteria die een be-
slissende rol zullen spelen bij het initiëren van veranderingsprocessen binnen de eigen
school.

Veeleer dan er voortdurend op gericht te zijn en te blijven om schoolureemde scenario's te
kopiëren naar de eigen situatie, komt het er voor de schoolactoren op aan de eigen situ-
atie te verkennen om aldus essentiële aangrijpingspunren tot kwaliteitsontwikkeling op
het spoor te komen. lVaar begeleidingsdiensten tot hiertoe dus veeleer aduiserenduit de
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hoek kwamen door waar mogelijk, nodig of wenselijk modellen, voorbeelden en werk-

vormen van goede prahtijk aan te reiken, blijkt in de praktijk van alledag vaak dat het

vertalen van dergelijke schoolvreemde scenario's naar andere, concrete schoolsituaties

niet echt realistisch of realiseerbaar is van zodra me n ze mee r in detail tracht te operatio-

naliseren. Door als begeleiding ook zelf de overstap te maken van een adviserende naar

een coachende rol, voorkomen de betrokkenen dat zt1 zich samen met de schoolactoren

gevangen zetten in een "managementsfuik" (zie figuur 5). Integendeel, als coachende

begeleiders zullen zy juist veel beter in staat zijn om die schoolactoren te helpen om zich

weerbaarder, pro-acriever en oplossingsgerichter op te stellen tegenover de veelheid aan

uitdagingen \ru'aarmee zr1 zich dagdagelijks geconfronteerd zien.

Hoe moeren we "gevangen zitten in een managemenduik" precies begrijpen? Allereerst

moer men inzien dat die fuik uit twee delen bestaat. Enerzijds is er de trechterwaatbíj

via strategische keuzes, ractische afivegingen en operationele beslissingen toegewerkt

wordt naar de concretisering van onmikkelingsprocessen. De trechter is meteen ook

een metaforische weergave van de hoeveelheid tijd die wordt geïnvesteerd in het zoeken

naar anr\ /oorden op de vragen die op de drie lagen of niueaus spelen. Zo wordt er rela-

tiefveel tijd uitgetrokken om het probleem op strategisch niveau te definiëren en aldus

ook uit te klaren wat men als organisatie concreet wil bereiken, minder tijd gaat uit naar

het helder krijgen van de randvoorwaarden en de criteria die moeten vervuld ztln om

het vooropgestelde daadwerkelijk te bereiken, en nog minder tijd wordt besteed aan het

concreet uitklaren hoe, door wie, waar en wanneer zal gewerkt worden aan de project-

doelstellingen.

Een paradoxale vaststelling want uit de praktijk blijkt dat naarmate de operationalise-

ring duidelijker in zicht komt, de weerstanden bij de eerstbetrokkenen ook hand over

hand dreigen toe re nemen, en dat er dus juist veel meer tyd zal moeten worden uitge-

trokken om deze medewerkers echt over de brug te halen. Op dit punt kantelt de trech-

ter dan ook in een piramide die even symbolisch weergeeft hoe moeilijk het zal zijn om

vanuit dat operationele niveau én de daaraan ten grondslag liggende ervaringsbasis bij

de medewerkers, re komen tot een stuk gelijkgerichtheid in denken en handelen, tot
(con)sensus in de wijze waarop aan vernieuwings-, bijsturings- en veranderingssporen

zal worden gewerkt. Veeleer dan meteen maar alle al eerder op andere, hogere niveaus

goed doordachte antwoorden ofoplossingen aan te reiken , zalhet er ook hier op aanko-

men om samen mer de medewerkers criteria te verkennen, krijtlijnen uit te tekenen,

randvoorwaarden vast te leggen ... die toelaten dat effectiefvan start gegaan kan wor-

den met het project en dat de aldus in de steigers staande kwaliteitsontwikkelingsinitia-

tieven inderdaad kans op slagen maken.

Aldus houdt de managementfuik een dubbele waarschuwing in. Niet alleen moet een

schoolleider die dergelijke initiatieven wil initiëren er zich eens te meer voor hoeden om

te snel te veel te willen realiseren met zijn team; trechter en piramide dienen op een goe-

de manier op elkaar afgestemd te worden en aldus ook met elkaar in evenwicht te wor-
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den gebracht, wil er vooruitgang geboekt kunnen worden. Deze waarschuwing geldt
ook voor begeleiders die zich te sterk in een adviserende rol blijven verschansen. Een te
sterke gerichtheid op het alsmaar aanreiken van antwoorden, op het keer op keer door-
spelen van good practices, op her waar mogelijk suggereren van pasklare oplossingen ...
kan ertoe leiden dat men flink aan geloofivaardigheid inboet omdat bij de eerstbetrok-
kenen het gevoel poswat dat wat begeleiding ook inbrengt, her sreevast voorbij blijft
schieten aan de noden, de verzuchtingen en de bekommernissen die hier-en-nu leven op
de eigen school. Ook begeleiders zijn daarom veel meer gebaat bij het zich aanmeten
van een coachende, ondersteunende en op reflectie aansturende basishouding die met-
een ook veel meer kansen schept tot een echt voorwaardenscheppe nd samen-spe/met de
schoolactoren.

Strategisch niveau:

Wat is het probleem?

Wat willen we bereiken?

Tactisch niveau:

Ra n dvooruaarde n ? Criteri a?

Operationeel niveau: weerstan.d

Oplossing:
hoe, wie, waar, wanneer?

Figuur 5: De "managementfuih": scbipperen tussen het uitwerken uan strategische opties en

bet zoeken naar gekjkgerichtheid (naar: Vandendriessche, 1996).

Tegelijk kunnen deze begeleiders zich hierbij ook veel meer in de rol van klankbord of
kritische vriend profileren; personen dus die niet langer telkens weer het risico zullen lo-
pen in de plaats te moeten treden van de schoolactoren bij het verzinnen van oplossin-
gen, maar juist veel meer bereidheid aan de dag zullen kunnen leggen om mee te reflec-
teren over de concrete probleemsituaties waarme e deze éne school zit, alsook over de
wijze waarop men tot schoolbreed gedragen oplossingen kan komen. De specifieke bij-
drage van de begeleider kan er hier meer in het bijzonder ook uit bestaan mee te helpen
waken over maatregelen die nodig zijn om allerlei veranderingsdynamieken re versrer-

gelijkgerichtheid
/@\
(con)

sensus
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ken die schoolintern aan de gang zijn. Het is immers in de school dat energie en daad-

kracht zal moeten worden gemobiliseerd, en dat de modaliteiten om de beoogde ver-

nieuwingen echt uit te bouwen en te implem€nteren zullen moeten worden g€gene-

reerd.

In dat opzicht willen we nogmaals onderstrepen dat het belangrijk is om veel gedoseer-

der terug te grijpen naar good practices. Ervarinq leert immers dat zonder een zorgvuldi-

ge analpe van de randvoorwaarden en zonder de concrete handvatten die het mogelijk

helpen maken om dergelijke voorbeelden naar de eigen schoolcontext te vertalen, de

kans reëel is dat ze als te weinig inspirerend, te hoog gegrepen' ongeschikt voor de eigen

situatie ... worden afgedaan.

2.3 Beschikbare roeiriemen optimaal benutten

Het is een wel vaker gehoorde verzuchting dat men alsmaar weer goede praktijkvoor-

beelden van elders aangereikt krilgt. Ze illustreert hoezeer de startcondities en de con-

crere omstandigheden van school tot school verschillen, en hoe moeilijk of delicaat het

is om te komen aanzetten met receptenof standaardoplossingen. Anderzijds is het zo dat

we er in het kader van kwaliteitsonrwikkeling en van het stimuleren van scholen tot het

ontplooien van beleidsvoerend vermogen, toch ook van uit moeten gaan dat alle scho-

len zich op eenzelfde continui.imbevinden, gaande van weinig naar veel. Vandaar dat we

hier expliciet willen onderstrepen dat de basisinsteek achter begeleidingsinterventies in

alle scholen in principe dezelfde moet zijn: een aanpak die erop gericht is een systemati-

sche verschuiving op het continuiim in de richting van meer beleidsvoerend vermogen

te realiseren, door zich een coachende insteek aan te meten die aanstuurt op emPower-

ment.

Als we dit gedachtespoor verder doortrekken, ziethet ernaar uit dat we in een valkuil

rrappen als we stellen dat bepaalde ondersteuningsinterventies minder of meer geschikt

zijn voor bepaalde scholen omdat de mate van beleidsvoerend vermogen waarover deze

scholen al beschikken zich mahhelijkerleent tot juist die interventies. Omdat de basisin-

steek op alle scholen dezelfde moet zijn, zullen verschillen in begeleiding zich in princi-

pe enkel sirueren op het niveau van de concrete aangrijpingspunten die benut zullen

worden voor het initiëren van veranderingsprocessen. \Vat deze aangrijpingspunten ech-

ter ook mogen zyn, overalmoet als centrale bekommernis blijven gelden dat de ontwik-

kelingsprocessen die via begeleiding in gang zljn gezet voor de betrokkenen volop kan-

sen moeten bevatten om te groeien in de manier waarop zij vervolgens veel meer op ei-

gen kracht gestalte zullen kunnen geven aan gelijkaardige processen. Mogelijke aangríj'

pingspunten daartoe kunnen in de huidige situatie eventueel afgelijnd worden uit een
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goed afgebakend project waarvoor hier-en-nu in samenspraak tussen school en onder-
steuningsinstantie \Mordt gekozen, maar naarmate er schoolintern meer slag- en slaag-

kracht is ontwikkeld, zal het team ook daadwerkelijk veel meer koerszoekend te werk
kunnen gaan.

Belangrijk om nogmaals mee te nemen bij ondersteuningsinterventies die aansruren op
dit soort onrwikkelingen, is de vaststelling dat het succes van ontwikkelingsprocessen
staat of valt met de mate waarin aansluiting gevonden wordt bij de ervaringslaag op het
niveau van het team; de humuslaag dus vanwaaruit veranderingsprocessen starten en
waarnaar ze altijd ook teruggekoppeld moeten worden (zie het ervaringscontinuiim in
figuur 2). Heel wat ontwikkelingsprocessenzijn bovendien gedoemd tot mislukken om-
dat de gangmakers er maar niet in slagen om de nodige betrokkenheid te creëren bij de
medewerkers, noch om de aanwezige weerstanden om te buigen tot motiverende aan-
grijpingspunten (zie de managementfuik in figuur 5). Des te belangrijker is het dat der-
gelijke gangmakers inderdaad schoolnabij, of liever nog schoolintern en vanuit het team
zelf kunnen opereren.

Een instrument dat alvast nuttige diensten kan bewijzen om de interventies van derge-
lijke schoolinterne gangmakers effectief te maken, is de "interventiekaarr" (zie figuur 6).
Met deze kaart kan men op systematischewtlze inventariseren met welke knelpunten en
met welke aantrekkelijke aspecten rekening moet worden gehouden bij een concrete
leervraag. Achtereenvolgens wordt daartoe nagetrokken war er aan effectief en niet-eÊ
fectief gedrag gesteld wordt in het kader van de onderzochte situatie, war de onderlig-
gende aannames zijn, welke behoeften en angsten allemaal mee spelen ... om aldus wel-
overwogen in te schatten wat de kansen op slagen zijn tijdens het eigenlijke creariepro-
ces (Korrel, 2003).

\Vat duidelijk wordt bij het systematisch doorlopen van de opeenvolgende stappen in
deze interventiekaart is dat teamleden inderdaad wortelen in een rijke humuslaag van
eigen en gedeelde ervaringen. Bij het initiëren van vernieuwing komt het er dan ook
geenszins op aan deze wortels in één-twee-drie door te snijden, het vergt integendeel
heel wat diplomatie om - rekening houdend met de taaiheid van deze wortels - er niet-
temin voor te ijveren dat temidden van dit wortelkluwen de nodige humus vrijgemaakt
wordt zodat het creatieproces er een vruchtbare voedingsbodem kan vinden en dus ook
echt met succes kan worden opgestart. Eens echter in voldoende mate aansluiting is ge-
vonden b1i deze humuslaag, kan binnen het team de nodige energie en inzet worden ge-
mobiliseerd om de veranderingsprocessen ook echt draaiende te krijgen en te houden.

\(/at we in deze context tot slot ook nog even willen beklemtonen is dat het succes van
lanraliteitsontwikkelingsprocessen niet echt staat of valt met de hoeveelheid middelen
waarover een school kan beschikken om haar team te uerleiden. Op een heel elementai-
re manier maakt de interventiekaart ons duidelijk dat het welslagen van alle inspannin-
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gen veeleer samenhangr met de bereidwilligheid van de medewerkers om te roeien met

de riemen die op school en binnen het team aanwezigzijn. Ook al is het voor iedereen

in het team duidelijk dat nieuwe, andere riemen nodig zijn om sneller vooruit te ko-

men, roch is in eerste instantie het besef dat het creatieproces iets is van de school zelf,

en dus dat het team daarbij daadwerkelijk richting kan uitzetten, de belangrijkste motor

in het hele gebeuren en ook een heuse katalysator om schoolintern beleidsvoerend ver-

mogen te ontwikkelen. In de plaats van scholen en teams voortdurend op sleeptouw te

willen blijven nemen, is het daarom ook nu weer veel meer aangewezen hen aan te spo-

ren om voor zíchzelf na te gaan hoe ze in de huidige situatie de beschikbare roeiriemen

zo optimaal mogelijk kunnen benutten.

Stappen gelijkgerichtheid

veiligheid

lneffectief gedrag
Onvolledig,

onjuist,
inconsequent

benutten van ...

Figuur 6: De interuentiekaart (naar Korrel, 2003, p. 6l).
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\íe hebben een aantal methodieken en handvatten beschreven die het mogelijk maken

duidelijker zicht te krijgen op de eigen situatie op school en op de concrete aangrii-

pingspunten daarbinnen om kwaliteitsontwikkelingsprocessen op te starten. In wat

volgt willen we nog even ingaan op een aantal vaker gehoorde verzuchtingen die ons
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voorhouden dat scholen weleens blijvend nood zullen blijken te hebben aan externe

rzergangers op weg naar meer beleidsvoerend vermogen.

2.4.1 Extenne sturing

Zo wordt er in eerste instantie op gewezen dat externe steun noodzakelijk is om de vele,

nieuwe opdrachten die quasi onophoudelijk op scholen afkomen, te vertalen in begrijp-
bare en hanteerbare taal. Ontwikkelingen zoals de introductie van eindtermen, het im-
plementeren van functioneringsgesprekken, het leren hanteren van de methodiek van
het begeleid zelfstandig leren, het uitschrijven van beleidsplannen ... nopen tor rugge-
spraak met een externe raadgever, bijvoorbeeld in functie van het naar zich toe halen
van de best mogelijke ondersteuning om deze ontwikkelingen daadwerkelijk te introdu-
ceren en te integreren op school en binnen het team. Vraaghierbij is natuurlijkof het
niet juist een inherent onderdeel is, of moet zijn, van het beleidsvoerend vermogen van
een school dat zij in staat is de signalen, de verwachtingen en de opdrachten die op haar

afkomen te nuanceten en te kaderen in het bredere geheel van haar eigen functioneren.
Is het niet aan de school om met het eigen team lijnen uit te zetten die aangeven vanuit
welke randvoorwaarden met succes aan kwaliteitsontwikkeling kan worden gewerkt?

Moeten we er in de context van de school als een lerende organisatie niet vanuit gaan

dat er voldoende potentieel aanwezig is op school om deze oefening voor zichzelf te ma-
ken?

Gaan we er vandaag de dag trouwens niet ook stellig van uit dat het verwerven van "in-
formatievaardigheden' een competentie is die we jongeren zo vroeg mogelijk wensen

mee te geven? Een competentie die een school met een hoog beleidsvoerend vermogen
evenzeer moet bezitten of ontwikkelen? Al deze argumenten relativeren de claim als

zouden scholen echt nood hebben aan vaste raadgevers die overzicht bieden, sporen dui-
den, ontwikkelingslijnen detecteren, enz. \íel belangrijk is dat nu (sommige) onder-
steuningsinstanties niet langer meer evident gehoppeldworden aan batterijen scholen die
hen werden toegewezen, zij zich duidelijker dan nu al het geval is moeten gaan profile-
ren, zodat ze ook echt vraaggestuurd geconsulteerd kunnen worden bij het inlossen van
de concrete noden die scholen bij zichzelf detecteren. Hoe steviger de profilering van al-

le schoolexterne actoren, hoe gerichter scholen een beroep kunnen doen op hun dien-
sten.

2.4.? Probleerl helden aflijnen

Een tweede verzuchting knoopt hier direct bij aan. Er wordt immers nogal eens geop-
perd dat het van scholen telkens weer een enorme inspanning vergt om de juiste onder-
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steuning te vinden of te krijgen. Er gebeuren heel wat miskopen op de markt van de on-

dersteuning omdat de fase van de probleemdefiniëring een struikelblok blijkt te zt1n.

Onrechtstreeks klinkt ook hierin de overtuiging door dat beruiddelingvanwege een ex-

terne raadgever veel leed kan helpen voorkomen.

Maar ook hier is het de vnag of deze verzuchting wel juist is geformuleerd. Ervaring

leert dat scholen op dit ogenblik vaak zelf nogveel te onzorgvuldig omspringen met de

cruciale fase van de probleemformulering. Essentiële aspecten als een goede afstemming
met de ondersteuner, het vastleggen van concret€ doelstellingen, het uittekenen van een

wederzijdse engagementsverklaring . . . worden nog te gemakkelijk overgeslagen of afge-

daan als formele franjes die op een drafie kunnen worden afgehaspeld. Met inderdaad

heel wat frustratie en weerstand als gevolg. Dat de intakeàse op zich al een cyclisch ge-

beuren is dat integraal deel uitmaakt van een ondersteunings- en onrwikkelingsproces,

wordt nog te weinig door scholen onderkend (de Galan, 2003). \Wellicht moeten \Me er-

van uitgaan dat scholen op dit vlak te lang en te nadrukkelijk verwend zijn geworden,

dat zy heel wat begeleiding, nascholing en ondersteuning zomaar in de schoot kregen

geworpen en dus eigenlijk nooit echt de noodzaak hebben aangevoeld om voor zichzelf
nau\Mgezette afwegingen te maken van pro's en contra's.

In ieder geval moeten ondersteuningsdiensten uit dit onzorgvuldige, van weinig beleids-

voerend vermogen getuigend gedrag vanwege scholen de nodige lessen trekken. Hoe

dan ook mogen de ondersteuningsinstanties dit gedrag niet aangrijpen als een alibi om

de fase van de probleemanalyse dan maar volledignaar zich toe te trekken. Veeleer is het

de plicht van de ondersteuners om er bij scholen op aan te sturen de inloopprocedure zo

volledig mogelijk te doorlopen en daarbij ook voldoende sleutelmomenten in te bou-

wen om tot wederzijds bindende afspraken te komen. Ook hier is het dus aan onder-

steuningsdiensten om erover te waken dat bij het gezamenlijk doorlopen van de inloop-
fase, vraagstellende scholen stappen vooruit zetten in het verder ontplooien van hun ei-

gen beleidsvoerend vermogen.

Afrcndencl

In deze bijdrage hebben we onderstreept dat er schoolintern heel wat kansen voor het

grijpen liggen voor het team om vanuit de eigen, concrete ervaringsbodem lcwaliteits-

ontwikkelingsprocessen op te zetten die het mogelijk maken om schoolbreed tot een

groter beleidsvoerend vermogen te komen. \7e hebben er daarbij ook op gewezen dat

deze processen cyclisch verlopen waarbij de betrokkenen gaandeweg vaardiger worden
in het vinden van goede aangrijpingspunten die het mogelijk maken een context te creë-

ren om te komen tot vernieuwing, bijsturing en verandering in denken en handelen.

Dat men bij het aldus aanscherpen van het schooleigen beleidsvoerend vermogen op tal
van concrete punten een beroep kan (ofmoet) doen op de specifieke ondersteuningvan
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schoolexterne instanties is eveneens onderstreept. Maar we nuanceerden dit wel door in
te brengen dat de ondersteuning aan een aantal voorwaarden moet yoldoen die ervoor

moeten helpen zoÍgen dat de verleende ondersteuning de kwaliteitsontwikkelingspro-
cessen die op school aan de gang zrln efltctief ten goede zal komen en tegelijk ook zal

bijdragen aan het verruimen en verdiepen van het schooleigen beleidsvoerend vermo-
gen.

In die zin is het belangrijk om afrondend ook met de nodige genuanceerdheid te ant-

woorden op de vraag of scholen met een beperkt beleidsvoerend vermogen die alle aan-

zetten tot ondersteuning systematisch afslaan, daartoe in extremis verplicht moeten

worden. Voor een oplossing van dit probleem kunnen we in eerste instantie opnieuw
aanknopen bij de afgrenzing, waar het voldoen aan welbepaalde kwaliteitseisen kantelt
in het sleutelen aan kwaliteitsontwikkeling. Uitgangspunt daarbij was immers dat bij
vaststelbare tekorten, de inspectie eisend kan optreden, maar voor het inlossen van de

aldus geformuleerde eisen is het aan de school zelf om daartoe naar passende ondersteu-

ning uit te kijken.

\flaar we in een tweede beweging aldus opnieuw het terrein betreden van de vanuit de

specifieke schoolcontext én met het eigen team in gang te zetten kwaliteitsonnvikke-
Iingsinitiatieven, moet men vanuit dezelfcle gedachtegang ook resoluter vanuit een uit-
nodigende houding op scholen afstappen. Dat uitnodigende zit dan bijvoorbeeld con-

creet vervat in de expliciete aandacht die men vraagt voor de bredere maatschappelijke

inbedding van scholen, voor de vele uitdagingen die wegen op eigentijds onderwijs,
voor de nieuwe wetenschappelijke inzichten op het gebied van pedagogie en vakdidac-

tiek, enz. Door te verwijzen naar alle kansen en mogelijkheden die zich hierbij aandie-

nen, kunnen ondersteuningsinstanties hun dienswerlening gericht aanbieden aan alle

scholen; aan vraagstellende zowel als aan niet-vraagstellende. Temidden van de diversi-

teit in aanbod en aanbieders is het dan aan de school zelf om haar eigen mogelijkheden
en kansen waar te nemen. Van zodra scholen echter kiezen om met welbepaalde onder-
steuningsinstanties in zee te gaan, is het mee aan deze externe dienswerleners om erover

te helpen waken dat de wederzijds gemaakte afspraken inderdaad de nodige zekerheden

bevatten zodat de school kan doorgroeien in de richting van méér beleidsvoerend ver-

mogen in de manier waarop zij invulling geeft aan allerhande schooleigen lcwaliteitsont-
wikkelingsinitiatieven.
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EI ELEI DSVC'E FI EIV trl VEFI M OGIEN
VAIV SiC H clLEN: VEFIAI\ITVI/OCI Fl-
trlINGi ETV GclNTFIclLE

Pr"of. em. Roland Vandenberghe
Centrum voon 0ndenwijsbeleid en -vennieuwing, KULeuven

lnleiding

In een turbulente centrale beleidsomgeving wordt van scholen verwacht dat ze verant-
woorde beleidskeuzen maken. Het is immers voor scholen niet mogelijk op alle voor-
stellen die hen worden aangeboden, op een kwaliteitsvollewijze in te gaan. Een turbu-
lente beleidsomgeving is o.a. gekenmerkt door enerzijds het aanbod van een aantal mi-
nimumeisen (eindtermen; ontwikkelingsdoelen) en de verwachting daaraan te voldoen
en anderzijds door een aanbod van verschillende vernieuwingen (bijv. nieuwe leerplan-

nen; nascholingsprojecten; voorstellen vanwege de pedagogische begeleiding, enz...).
Met andere woorden: scholen in Vlaanderen krijgen autonomie (ze kunnen kiezen en

aan de uitwerking van een aantal voorstellen een lokaal aangepaste vorm geven), maar

het gaat over een relatieue autonomie (de overheid verwacht bijvoorbeeld dat de eindter-
men worden gerealiseerd). Keuzen maken impliceert altijd dat deze keuzen moeten
worden uerantwlzrd en moeten beantwoorden aan bepaalde minimumeisen; er wordt
bijgevolg ook gecontroleerd.Yerantwoorden en meewerken aan, c.q. toelaten van contro-
le zijn activíteiten die inherent zijn aan het werken in een beleidscontext met een relatie-
ve autonomie. Beide activiteiten kunnen gericht zijn op interne actoren (bijv. een direc-
teur verantwoordt tegenover zijn leerkrachten het nascholingsbeleid van de school; een

interne coórdinator controleert of de voorgestelde activiteiten in verband met "leren le-

ren" in de klassen aan bod komen) of op externen (byv. verantwoording naar de inspec-

tie naar aanleiding van een dooilichting; controle door het lokaal schoolbestuur van het
aanwenden van het schoolbudget).

In deze bijdrage stellen we de vraag hoe en in welke mate deze - en andere activiteiten -
het beleidsvoerend vermogen van scholen kunnen bevorderen of afremmen. Dit is geen

eenvoudige vraag en bijgevolg is het niet mogelijk een standaardoplossing te geven die
bruikbaar is voor alle scholen. \7e zijn in deze bijdrage niet op de eerste plaats geïnteres-
seerd in de vraag ofscholen de capaciteit hebben om aan bepaalde overheidseisen te vol-
doen of een bepaald leerplan of programma kunnen implementeren, maar wel of ze in
staat zijn zíchzelf te ontwikkelen om aan de huidige en toekomstige verwachtingen te

blijven voldoen. Met andere woorden: kan een school in een gedecentraliseerde, maar
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ook turbulente beleidsomgeving een zichzelf vernieuwende organisatie worden en blij-
ven?

Spanning tussen verantwoording en controle en
groei en ontwikkeling

Uit de titel van deze bijdrage blijkt dat we geïnteresseerdzynin de relatie tussen "ver-

antwoording en controle" enerzijds en "beleidsvoerend vermogen" anderzijds. Deze re-

latie houdt een spanning in, of beter: het is mogelijk dat een concrete uirwerking van

controle en verantwoording steun biedt aan de interne groei en onmikkeling, maar het

omgekeerde is eveneens mogelijk. Externe en interne controle kan een bepaalde vorm
van verantwoording induceren die niet leidt tot groei en ontwikkeling van een school.

Eenvoudig voorgesteld: externen - en nemen we als illustratie de gemeenschapsinspec-

tie - vragen data en documenten om één en ander te kunnen controleren. Het opleve-

ren van deze data en documenten betekent feitelijk dat de school zich verantwoordt. De
vraag is dan of deze activiteit(en) de school helpt om condities uit te bouwen met het

oog op het verbeteren van de onderwijskwaliteit, c.q. leerlingenresultaten, van de pro-
fessionaliteit van individuele leerkrachten en het team en van het beter functioneren van

de school.

Dat dit niet vanzelfsprekend is - en dat er sprake is van een spanning - hangt samen

met het feit dat er vanuit een ander perspectiefnaar (het functioneren van) een school

wordt gekeken bij verantwoorden in functie van controle dan in functie van groei en

ontwikkeling. Met andere rvoorden, de achtergrond of het paradigma verschilt. Hieron-
der geven we enkele indicaties van dit verschillend perspecdef (zie ook Vandenberghe,

2004), Gemakkelijkheidhalve nemen we de doorlichting door de gemeenschapsinspec-

tie als uitgangspunt en illustratie.

Alhoewel de inspectie, aansluitend bij het zgn. CIPO-model, conceptueel rekening
houdt met de context, gaat nogal wat aandacht naar de output (in de brede betekenis

van het woord) en gebeurt de doorlichting op een relatief gestandaardiseerde wijze. Ap-
preciatie en evaluatie van verscheidenheid tussen scholen en bijvoorbeeld verschillen

tussen vakwerkgroepen (bijv. wat frequentie en gebruik van tussentijdse toetsen betreft)
gebeurt in beperkte mate. Bij het ondersteunen van de ontwikkeling van scholen en/of
leerkrachten is het evenwel essentieel om rekening te houden met de bestaande verschei-

denheid. Het gaat over standaardisatieversus appreciatie uan uerschillen.

Verder is het niet uitgesloten dat de externe controle en de daaraan gekoppelde verant-
woording leidt tot een passief en relatief gestuurd antwoord: de gevraagde gegevens wor-
den opgeleverd en aangevuld via observatie en gesprekken door de inspectie. Met ande-

re woorden: men geeft de gevraagde antwoorden. Schoolontwikkeling is evenwel gebaat

met het nemen van initiatieven, ont\ivikkelen en uitwerken van plannen en evalueren
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van uitkomsten. Het gaat over antwlzrden geuen op ardgenvan externen vercvs initiëren
uLn Actxuxtetten.

Door het outputdossier op een bepaalde wijze uit te werken, Iegt de inspectie tor op ze,
kere hoogte de inhoud vast waarover verantwoording moet worden g€geven. Met ande-
re woorden de verantwoordelijkheid wordt als het ware gefixeerd. Groei en ontwikke-
ling van scholen, in de context van decentralisering en autonomievergroting houdt
evenwel een uitbreiding van verantwoordelijkheid in. Scholen krijgen bijvoorbeeld
meer verantwoordelijkheid voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten, voor
het ontwikkelen van netwerken (bijv. met de plaatselijke industrie), enz. Het gaat met
andere woorden over een gefixeerde uerarctwoordelijhheidversus een uitdeinende uerant-

woordelijkheid.

Een laatste indicatie van het verschil in perspectiefbetreft het feit dat de hoofcltaak van
de inspectie controle is. En in de context van decentralisering van het beleid blijft dit
een legitieme taak. Maar het is niet uitgesloten dat controle niet in alle situaties leidt tot
versterking van de professionalisering van diegenen (of van de organisatie) die worden
gecontroleerd. Het gaat over controle versus profesioneel uersterken ("empowering") van
de betreffende actoren en/of organisatie.

Ongetwijfeld kunnen andere tegenstellingen worden toegevoegd. Misschien is elke te-
genstelling te wit-zwart voorgesteld. De vier beschreven tegenstellingen illustreren wel
de spanning die in de titel van deze bijdrage impliciet aanwezig is en bijgevolg ook de
moeilijkheid om externe controle en de daaraan verbonden verantwoording ten dienste
te stellen van het beleidsvoerend vermogen van scholen.

Samenvattend: met het oog op controle en vanuit een gefixeerde verantwoordelijkheid
worden antwoorden gegeven op vragen die min of meer vastliggen. Dit kan leiden tot
valse klaarheid die in bepaalde gevallen ethisch problematisch kan zijnt tegenover exrer-
nen vertellen scholen maar de helft van de waarheid en hebben we te maken mer een
"doen alsof"-verantwoording. Valse klaarheid is ook gekenmerkt door een technische in-
flexibiliteit men gaat onvoldoende in op de kenmerken en vooral kwaliteiten van de lo-
kale context. En valse klaarheid, vooral in het licht van het vergroten yan het beleidsvoe-
rend vermogen van scholen, is niet.functioneel: deverzamelde data laten niet toe een toe-
komstgericht lokaal beleid te ontwikkelen (voor een verdere discussie zie Hargreaves,

2003; en ook\7ise, 1977).

Er blijft de vraag op welke wijze externe controle en de daaraan verbonden verantwoor-
ding door scholen een aanzet kan zijn of een basis kan vormen voor het ontwikkelen van
het beleidsvoerend vermogen van scholen. In dat verband is het zinvol te verwijzen naar

de verschuiving van externe controle door de gemeenschapsinspectie naar zelfevaluatie
door de scholen. De inspectie, in samenwerking met de pedagogische begeleiding, sti-
muleert de scholen om de zorg voor en de controle van de kwaliteit van hun onderwijs
in eigen handen te nemen en als zodanig past dit in een streven naar het versterken van
het beleidsvoerend vermogen van scholen (zie o.a. Vandenberghe,2004, p. 184-186;
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Maes, Ver Eecke & Zaman,2004). Met andere woorden: zelfevaluatie is geen doel op

zichzelf, maar een instrument voor verandering en verbetering van het onderwijs. Ook
Maes, Ver Eecke en Zaman (2004) wijzen erop dat zelfevaluatie een verantwoordings-

functie heeft (ze hebben het over zelfevaluatie vanuit een beleidsperspectief, p.216), maar

dat deze vooral gericht is op onrwikkeling, nl. zelfevaluatie vanuit schoolperspectitf "D,
dialoog is hier meer gericht op de interne betrokkenen en hun rol ten aanzienvan plan-

ning en verbetering op het niveau van de klas, de school en de lokale gemeenschap" (p.

216).

Beleidsvoerend vermogen van scholen: afstemming
van externe evaluatie en zelfevaluatie

2.1 Afstemmen van drie "arrangementen"

In de werktekst van de Vlor (07.04.04): "Een optimale ondersteuning van de school in
functie van het ontwikkelen van haar beleidsvoerend vermogen", worden bij de verken-

ning van het concept beleidsvoerend vermogen de volgende aspecten onderscheiden:

keuzen maken en prioriteiten bepalen, rekening houdend met de zich ontwikkelen-

de beleidscontext en met maatschappelijke verwachtingen;

een eigen pedagogisch project ontwikkelen waarin een visie over opvoeding en on-

derwijs wordt uitgedrukt;
het professioneel functioneren van scholen, individuele leerkrachten en teams bevor-

deren.

In essentie gaat het om het verbeteren van leerlingenresultaten (in de brede betekenis

van het woord) en is het beleidsvoerend vermogen bijgevolg ook gericht op de leerling-

leerkrachtinteractie.

Rekening houdend met het voorgaande en enigszins schematiserend kan men stellen

dat een school met een goed ontwikkeld beleidsvoerend vermogen beschikt over:

1 Een set van beleidsarrangementen om een optimale relatie aan te gaan met de lokale

gemeenschap, de lokale overheid (bijv. schoolbestuur, participatieraad) en met de

nationale overheid (departement Onderwijs; de koepels; de vakbonden; de gemeen-

schapsinspectie).

2 Een set van managementarrangementen om het functioneren van het meso-niveau

van de school te optimaliseren (zoals bijv. een goed systeem voor zelfevaluatie; een

werkgroep voor planning van lokale prioriteiten; een professionaliseringsbeleid;
enz.).
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3 Een set van pedagogisclt-didactische drrangementen op het microniveau (de klas; de

leergroep) gericht op het optimaliseren van het leer- en onderwijsproces (zoals bijv.
het implementeren van nieuwe curricula; het toepassen van alternatieve vormen van

evaluatie; het gebruiken van een leerlingvolgsysteem, enz.).

Uiteraard betekent een goed beleidsvoerend vermogen dat er tussen deze drie vormen
van arrangementen verbanden bestaan of beter, dat er expliciet uerbanden ("linkages")

gecreëerd worden. De afwezigheid van dergelijke "linkages" is trouwens één van de be-
langrijkste oorzaken van het mislukken van veel onderwijsvernieuwingen. Sommige on-
derzoekers wijzen erop dat maatregelen zoals "school-based management", zelfevaluatie
door scholen, externe evaluatie door de inspectie, organisatieonrwikkeling in scholen,

evaluatie van leerkrachten offunctioneringsgesprekken vrij ver afstaan van wat er con-
creet en dagelijks gebeurt in de klas. Bijgevolg hebben ze weinig invloed op de leererva-

ringen van leerlingen (men spreekt over "distal variables"; \7ang, Haertel 6r tWalberg,

1993). Anders uitgedrukt: er is een gebrek aan complementariteit tussen het meso- en

microniveau in een school (Maes, Vandenberghe & Ghesquière, 1999).

Een analoge opmerking kan worden gemaakt over de relatie tussen het centraal beleids-

niveau en een school en de leerkrachten. Zo wijst Fullan erop dat de overheid in veel ge-

vallen een gestandaardiseerde oplossing wil bieden voor complexe problemen en daarbij
hoopt dat de oplossingen snel worden gerealiseerd.

"Bat there is historical and recent empirical euidence that it is uery dfficuh for a central go-
uernment to manage cbange in one school, one classroom or region. It is dfficub tot tahe in-
to consideration and understand the cuhure and problems of local schools and people. Besides

that any neut policy fur policy formally ducribed in a law) is interpreted in a "local way" by

nunierous agerucies and leuels which haue their particular interests and tendency to beep the

existing power they haue uis-à-uis schools and teachers" (Fullan, 2001, p. 219).

Anders voorgesteld: men veronderstelt nogal eens dat het mogelijk is om met een be-

perkt aantal beleidsinstrumenten (eindtermen; externe controle; leerplannen) het dage-
lijks onderwijs in de klas te beïnvloeden. Vandaar dat Hopkins (2001, p.5-6) in de con-
text van het zgn. "systemic perspective" het belang onderstreept om deze relaties zowel
"breed" als "diep" te benaderen. Systeem-breed betekent dat er tussen de verschillende
beleidsvoorstellen een hoge mate van coherentie (i.p.v. diversiteit) aanwezíg moet zijn
waardoor voor scholen en leerkrachten duidelijkheid ontstaat en waardoor verantwoord
kiezen op lange termijn mogelijk wordt. Met andere woorden: de diverse voorstellen
moeten gebaseerd zrln op dezelfde pedagogische uitgangspu nten. Systeem-diep betekent
dat beleidsverantwoordelijken, schoolverantwoordelijken en leerkrachten uitgaan van
dezelfcle interpretatie (bijv. over het belang van decentralisering; maar ook over het con-
cept "gelijke kansen") van de uitgangspunten.
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De voorafgaande bespreking over de drie rypes van arrangementen en de noodzakelijke
relaties ertussen leidt tot de stelling dat externe evaluatie (m.i.v. controle) en zelfevalua-

tie het beleidsvoerend vermogen van scholen in samenhang kunnen bevorderen indien
gegevens worden verzameld (en daarover feedback wordt georganiseerd) over indicato-

ren (variabelen) in verband met deze drie arrangementen en vooral over de aanwezíg-

heid eni of afwezigheid van relaties ertussen.

3.4 Op zoek naar enkele concretiseringen

Het is niet mogelijk om in het bestek van deze bijdrage de inhoud van de vorige para-

graaf (3.1) volledig uit te werken. In wat volgt illustreren we exemplarisch wat het kan

betekenen externe controle en zelfevaluatie op elkaar af te stemmen zodat het beleids-

voerend vermogen van een school wordt bevorderd. Daarbij zullen we vooral aandacht

besteden aan de managementarrangementen en de pedagogisch-didactische arrange-

menren en de relaties ertussen. De concretisering bestaat er vooral in vragen te stellen

over de aanwezigheid van bepaalde activiteiten en het functioneren van bepaalde struc-

turen. Op deze wijze wordt meteen ook het concept beleidsvoerend vermogen gecon-

cretiseerd.

3.2. 1 l\4anagemerltarrangetïenten

De zgn. managementarrang€menten houden verband met de wijze waarop een school

zichzelf organiseert om de wettelijke en administratieve voorschriften, de minimumei-
sen, de centraal aangeboden (vernieuwings)projecten enerzijds te beoordelen, rekening

houdend met de aanwezige capaciteiten én met de belangrijkste actuele vragen en no-

den in de school, en anderzijds om ontwikkelingsplannen concreet uit te werken. An-
ders voorgesteld: de gemeenschapsinspectie zou kunnen onderzoeken op welke wyze (of
in welke mate) het overheidsbeleid uitgewerkt is in het schoolwerkplan, welke centrale

beleidsprioriteiten worden uitgewerkt en welke voorlopig uitgesteld worden en welke

argumenten men daarvoor geeft. En verder: welke structuur is in de school (bijv. een

goed functionerend middenkader) aanwezig om de beoordeling van centrale initiatie-
ven mogelijk te maken en een algemeen beleidsplan (voor relatief lange termijn) uit te

werken. Dergelijke en analoge aspecten expliciet opnemen in de doorlichting signaleert

niet alleen dat de (relatieve) autonomie van een school ernstig wordt genomen, maar

ook de opvatting dat het leiden van een school betekent dat men een doordachte en ver-

antwoorde positie inneemt tegenover de overheid. Een verantwoorde positie innemen,

betekent vooral keuzen maken. Met andere woorden: wat in de doorlichting aan bod

komt, is een indicatie van het feit dat het ontwikkelen van het beleidsvoerend vermogen

van een school als een belangrijk algemeen (evaluatie)criterium wordt gehanteerd.

Het algemeen beleidsplan - dat kan worden aangepast in de loop van de jaren - moet
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uiteraard worden omgezet ín concrete plannen. Met andere woorden: een schoolwerk-
plan (SI}[P) moet aanleiding geven tot concrete activiteiten, zo niet blijft het S\WP

slechts een geschreven document. Met op de achtergrond de notie 'beleidsvoerend ver-
mogen kan de inspectie onderzoeken of er een duidelijke relatie is tussen de visie ver-
woord in het S\íP en de meer concrete doelen, c.q. activiteiten die men vanuit de

schoolleiding wil realiseren. Het is pas als er een duidelijke band is tussen de visie (de

centrale keuzen) en concrete activiteiten (of prioriteiten) dat expliciet werk maken van
concrete plannen (en dus bepaalde teamleden daarmee belasten) zinvol wordt. Negatief
uitgedrukt: men creëert geen inzet bij de teamleden als ze vaststellen dat (nieuwe) initia-
tieven komen en gaan en dat er geen sprake is van een relatie tussen deze wisselende ini-
tiatieven en de visie die de schoolleiding verkondigt en schriftelijk vastlegt. Teamleden
de opdracht geven plannen uit te werken en op te volgen verwijst naar de noodzaak van
een beleidsgevende en ondersteunende structuuÍ. Ook hier dreigt het gevaar dat er

slechts papieren plannen worden gemaakt; dit is niet de bedoeling. Het gezamenlijk
plannen (zoveel mogelijk teamleden erbij betrekken) van activiteit is tot op zekere hoog-
te belangrijker dan het "plan'dat ontstaat. \7est (1998) drukt dit als volgt uit:

"One way of tying ngaber school and indiuidual goals is through widespread inuoluement in
the planningProcess. In some wayt inuoluement in planning actiuity is more important than
producingplans - it is through collectiue planning that goals emerge, dffirences can be resol-

ued and a basis for action created. A plan' is really a by-product of tbis auiuity, and almost
always needs to be reuised, ofien seueral times. The inuoluement in planning are, ltoweuer,

more durable" (p. 773-77 4).

Vervolgens moeten ook concrete plannen (of prioriteiten) gerealiseerd worden. Vandaar
dat tijdens een doorlichting kan onderzocht worden of en op welke wijze de coiirdinatie
van de czncrete actiuiteiten gebeurt. Zelfs als er duidelijke afspraken zln gemaakt en er

een vrij grote consensus bestaat over het belang en de noodzaak van bepaalde doelen en

daaraan gekoppelde activiteiten, blijft doelgerichte coórdinatie noodzakelijke. De reden
hiervoor is vrij eenvoudig: de school is een 'losjes-gekoppeld' systeem. Nemen we als

voorbeeld een school waarin één van de schoolprojecten (goed voorbereid; gepland over

rwee jaar; met een gelijkgerichtheid over het belang ervan tussen de leerkrachten) be-

staat uit het realiseren in zoveel mogelijk vakken van de vakoverschrijdende eindtermen
in verband met "leren leren". Het 'losjes-gekoppeld'-karakter van een school vinden we
terug in de vertalingen van deze eindtermen in verschillende 'eenheden' (bijv. in de ver-
schillende vakwerkgroepen), in de diversiteit aan processen die bij leerlingen op gang

kunnen worden gebracht (bijv. sommige leerkrachten benadrukken het belang van een

goede samenvatting kunnen maken; anderen wensen vooral te werken aan leren een

probleem analyseren). Aansluitend hierbij merken we dus dat het losjes-gekoppeld-ka-

rakter zich ook manifesteert in verschillende opvattingen over leren leren bij individue-
le leerkrachten. Ondanks de retoriek over een gemeenschappelijke visie, eindtermen,
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doelstellingen, goed gestructureerde leerplannen, blijft er het feit dat individuele inter-
pretaties, opvattingen en voorkeuren van individuele leerkrachten kunnen leiden tot
een gebrekkige afstemming van activiteiten tussen teamleden en blijft de school een or-

ganisatie waarin eenheden relatief afzonderlijk van elkaar kunnen functioneren. Als
men het beleidsvoerend vermogen wil evalueren dan is een mogelijke manier, onderzoe-

ken hoe relevante onderwijsactiviteiten worden gecoórdineerd. Met andere woorden:
bestaan er coórdinatiestructuren die overleg en vooral informatiedoorstroming tussen

verschillende eenheden (of niveaus van de school) organiseren. Het is belangrijk dat ie-

dereen die betrokken is bij een schoolproject goed geïnformeerd blijft over de diverse

concrete activiteiten. De ervaring leert verder dat naast die formele coórdinatiestructu-
ren, c.q. - activiteiten, vaak informele groepen ontstaan (bijv. in de context van het
schoolproject 'leren leren beslissen de leerkrachten Nederlands, nadat ze een bijscholing
hebben gevolgd, om de nadruk te leggen op het leren analperen van de structuur van

verschillende types van teksten). De coórdinatie tussen formeel afgesproken activiteiten
en spontaan ontstane informele afspraken, is absoluut noodzakelijk. Een inspectiegroep

die onderzoekt hoe de concrete planning verloopt en hoe dit alles gecoórdineerd wordt
tijdens de fase van de uiwoering, geeft daardoor meteen aan dat dit een essentieel aspect

is van het beleidsvoerend vermogen van een school.

Een vierde mogelijkheid - en nogmaals het is niet de bedoeling alle mogelijke manage-

mentarrangementen uit te werken vanuit de relatie externe evaluatie, c.q. controle en de

ontwikkeling van het beleidsvoerend vermogen - is onderzoeken hoe de initiatieven in-
zake professionele ontwihheling (nascholing) van de staf, afgestemd zyn op de realisatie

van de schoolprojecten. Aan de basis hiervan ligt de gedachte dat schoolonwikkeling
zeer sterk verbonden is met stafontwikkeling. Hierbij kan onderzocht worden of de na-

scholing de sterke punten van het onderwijs in de school ondersteunt, steun biedt aan

de ontwikkeling van nieuwe activiteiten in verband met de gekozen prioriteiten (vooral

dan op klasniveau: zie verder), maar ook in welke mate de bijscholing interne werkcon-
dities versterkt (bijv. ervoor zorgen dat vakwerkgroepen beter gaan functioneren; tijd
plannen voor de werkgroep in verband met nieuwe evaluatievormen; enz.). Men mag

aannemen dat versnipperde nascholingsactiviteiten - zowel inhoudelijk versnipperd
over verschillende inhouden, maar ook gespreid in de tijd - zelden tot nooit leiden tot
versterking van het beleidsvoerend vermogen van een school.

In de hiervoor beschreven managementarrangementen is het belang van een sterk
schoolleiderscbap reeds aan bod gekomen. Het is de verantwoordelijkheid van de school-

leider(s) om keuzen te maken die leiden tot aangepaste schoolprojecten en deze keuzen

intern en extern te veranfvvoorden. Van schoolleiders wordt verwacht dat ze ondersteu-

nende structuren creëren waardoor de concrete uitwerking van de schoolprojecten tot
stand komt. Verder is er de verwachting dat de schoolleiders bijzondere aandacht beste-

den aan de coórdinatie van de activiteiten die gepaard gaan met het realiseren van de

plannen. En tenslotte: ook de coórdinatie van de professionele onwikkeling van het

team is de verantwoordelijkheid van de schoolleiders.
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De bovenstaande samenvatting van verwijzingen naar de verantwoordelijkheden van
schoolleiders bevat, zij het eerder impliciet, een aantal opvattingen over het uitoefenen
van schoolleiderschap die hieronder verder worden geëxpliciteerd.

1 Het ontwikkelen van een visie en de daaraan verbonden doelstellingen voor de
school (zie: keuzen maken) is één van de hoofdtaken van de schoolleiders. In een

turbulente beleidsomgeving is het vertalen van een visie in schooldoelstellingen en

verder in schoolprojecten een hoofdtaak.
2 Tot hiertoe is er sprake van schoolleiderschap en van schoolleiders (in het meer-

voud). De reden daarvoor is duidelijk een school leiden, betekent optimaal gebruik
maken van de kennis, vaardigheden en professionele ervaringen die in het team aan-

wezíg zijn en daardoor afstappen van zeeÍ traditionele hiërarchische opvattingen van
leiderschap, maar eerder streven naar een "team van leiders".

3 Aansluitend bij het voorgaande: de verantwoordelijkheden en taken van het school-
leiderschap worden verdeeld over verschillende teamleden. De ervaring leert dat ver-
schillende teamleden leidinggevende taken kunnen opnemen (zie bijv. de activitei-
ten van het zgn. middenkader van een secundaire school). Het is evenwel belangrijk
hierbij nietuit te gaan van de gedachte dat deze verdeling van het leiderschap bete-
kent dat een relatief vaste reeks van activiteiten blijvend toegekend en uitgevoerd
worden door dezelfde personen. Gedeeld leiderschap betekent ook - en misschien
vooral - een afwisseling in taken en in personen die hiervoor verantwoordelijk zijn.

4 Bi de beschrijving van enkele managementarrang€menten werd herhaaldelijk gewe-
zen op de noodzaak van structuren, c.q. werkgroepen. De effectiviteit van deze
werkgroepen wordt in grote mate bepaald door de leider ervan. Leiding geven bete-
kent hier o.a. ervoor zoÍgen dat de gemaakte plannen uitgevoerd, gecoórdineerd en

geëvalueerd worden. Ook hier één opmerking: de ervaring leert dat sommige werk-
groepen, om diverse redenen, zíchzelf in stand houden, hoewel het probleem dat de

werkgroep moest oplossen, ondertussen opgelost werd. Met andere woorden: de co-
hesie binnen de groep kan dusdanig groot worden dat elke kritische reflectie onmo-
gelijk wordt. Disfunctionerende structuren bevorderen het beleidsvoerend vermogen
van een school niet.

Tên slotte: hoger hebben we reeds gewezen op de officiële optie vanwege de gemeen-
schapsinspectie om de interne eualuatie (zelfevaluatie) door de school te stimuleren.
Daardoor geeft men aan dat het beleidsvoerend vermogen van een school o.a. geken-
merkt is door de aanwezigheid van een onderzoeks- en reflectiecomponent. Met andere

woorden: onderzoek (c.q. dataverzameling) van verschillende aspecten van het functio-
neren van scholen en van leerkrachten (bijv. in de context van het realiseren van school-
projecten: zie hoger) met daaraan gekoppeld reflectie over de resultaten en de gang van
zaken, kunnen een belangrijke onderdeelzlnvan een doorlichting door de inspectie.
Het gaat hier over de vraag of een school in staat is informatie te genereren en daarover
te reflecteren met het oog op het realiseren van bepaalde prioriteiten. En het is overdui-
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delijk dat daarvoor een structuur (bijv. een werkgroep) nodig is en een aantal activitei-
ten moeten onwikkeld worden.

Het genereren van schoolgebonden (of projectgebonden ) data en de reflectie daarop
(met het oog op het plannen van toekomstige activiteiten of het aanpassen van bestaan-

de activiteiten) in de lijn van de voorgaande voorstellen, zljn uiteraard gerelateerd aan

schooleigen keuzen, doelstellingen en concrete projecten. Ook het verzamelen van leer-

lingresultaten - dus het onderzoeken van het effect van enkele schoolprojecten - is een

noodzakelijke activiteit. Met andere woorden: een belangrijke vraag n.a.v. een school-

doorlichting houdt verband met de afstemming tussen onderzoek (dataverzameling) en

de geplande schoolprojecten. Het gaat over de vraag of er een functionele afstemming is

tussen schoolgebonden onderzoek en het realiseren van schooleigen projecten.

De tot hiertoe beschreven managementarrangementen kunnen worden beschouwd als

een omschrijving van het beleidsvoerend vermogen van een school. En als zodanig gaat

het dus ook over taken en activiteiten die een school kan vastleggen en ontwikkelen met

het oog op het bevorderen van de groei van het beleidsvoerend vermogen. En bijgevolg
is het noodzakelijk dat de interne evaluatie (en verantwoording) zich ook richt op deze

taken en activiteiten. In de context van de vraag hoe de externe evaluatie (doorlichting;

controle) de onrwikkeling van het beleidsvoerend vermogen kan ondersteunen, stellen

we voor dat een doorlichting zich eveneens richt op deze managementarrangementen.

Het is dan ook bijzonder interessant vast te stellen dat dit inderdaad ook gebeurt.

Nemen we als illustratie de indicatoren die bij een doorlichting van een basisschool

worden gehanteerd en meer bepaald de indicatoren die verband houden met het onder-

deel proces van het CIPO-model (Inspectie Basisonderwijs, s.d.). Een eerste reeks indi-
catoren omschrijft de inspanningen die een schoolteam levert inzake onderwijskundige

doelen (deze laten we hier buiten beschouwing). Met een tweede groep indicatoren

worden de organisatorische kenmerhen van een school beschreven. Daarover wordt ge-

zegd: " ... het gaat telkens om vier basiskenmerken van een school-als-organisatie, na-

melijk kenmerken van het beleihuoerend uermogen uan de school' (p.32, eigen cursive-

ring). Deze vier schoolorganisatorische kenmerken zijn gezamenlijke doelgerichtheid;
intern leiderschap; communicatie en overleg; professionele ontwikkeling. Elk organisa-

torisch kenmerk wordt verder uitgewerkt in indicatoren (p. 35) die uitgebreid worden
omschreven (p. 52-55) en in bijlage A met voorbeelden worden geïllustreerd.

Uit die indicatoren blijkt duidelijk dat de gemeenschapsinspectie basisonderwijs bij een

doorlichting informatie verzamelt die een beeld geeft over het beleidsvoerend vermogen

van een basisschool. Met andere woorden: de verzamelde informatie maakt het mogelijk
om aan scholen feedback te geuen over de kwaliteit van hun beleidsvoerend vermogen en

er is dus in principe de mogelijkheid om vanuit externe evaluatie de groei ervan te bevor-

deren.

\Xzil dit in principe ook realiteit worden, dan moet o.i. aan een belangri.ike voorwaarde

worden voldaan: de doorlichting van de procesindicatoren (het onderdeel: organisato-
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risch functioneren) moet gekoppeld worden aan één of twee projecten waaraan in de
school op het moment van de doorlichting wordt gewerkt. Met andere woorden: wil de
feedback over een aantal procesindicatoren functioneren als een ondersteuning voor de
ontwikkeling van het beleidsvoerend vermogen, dan moet deze op een transparante wij-
ze gekoppeld worden aan de wijze waarop men in de school concreet werkt aan een zeet

beperkt aantal projecten en aan de resultaten. \íe veronderstellen dat een algemene eva-

luatie van het organisatorisch functioneren van een school zal leiden tot een oppervlak-
kige beschrijving van bijvoorbeeld de gezamenlijke doelgerichtheid, van het intern lei-
derschap, enz., maaÍ niet tot een beschrijving, c.q. beoordeling, die tot verbetering van
het organisatorisch functioneren zal leiden. Een algemene evaluatie laat toe antwoorden
te geven op de vragen die aansluiten bij de indicatoren en daarmee kan de school naar
externen uerantuzorden dat ze werkt volgens de opvatting over het goed functioneren
van scholen die aanwezig is in de gekozen indicatoren. Maar ze biedt weinig tot geen
steun voor de ontwihkelingvan de school (of het beleidsvoerend vermogen ervan).
Door de doorlichting te koppelen aan één of twee schoolprojecten komt men tegemoet
aan de spanningen zoals beschreven in paragraaf2. Scholen hebben autonomie om het
bevorderen van het beleidsvoerend vermogen uitdrukkelijk te koppelen aan het uitwer-
ken van een beperkt aantal projecten. Als de gemeenschapsinspectie de beoordeling van
het organisatorisch functioneren koppelt aan die projecten, aanvaardt en apprecieert ze

de uerscheidenheid in het onderwijslandschap. Door verder niet alleen algemene ant-
woorden te verzamelen op vragen gerelateerd aan een aantal indicatoren, maar specifie-
ke antwoorden gerelateerd aan projecten, initieert men nieuwe dctiaiteiten. Ongewijfeld
leidt de verbinding van de doorlichting aan specifieke projecten ook tot een concrete
beschrijving van de betekenis van een uitdeinende uerantwoordelijkheid binnen een

school en is er de mogelijkheid om duidelijk te illustreren dat een doorlichting niet al-
leen gericht is op controle, maar ook op het professioneel uersterken uan het team en de

school. Samenvattend: valse klaarheid wordt op die manier vermeden.

3.?.? Pedagogisch-didactische arrangementen

In de voorgaande paragraaf werd enerzijds een aantal componenten besproken die sa-

men het beleidsvoerend vermogen van een school vormen en anderzijds de daaraan ver-
bonden structuren en activiteiten die door een externe controle, c.q. evaluatie, kunnen
worden beoordeeld in termen van aanwezigheid en onderlinge samenhang en in termen
van kwaliteit van het functioneren ervan. Maar daarmee werd niets gezegd over de in-
houd die aan bod komt in die structuren en die via bepaalde activiteiten wordt gereali-
seerd. De term "pedagogisch-didactische arrangementen" geeft meteen aan dat het be-

leidsvoerend vermogen van een school vooral (maar niet uitsluitend) te maken heeft
met de "core business" van een school, nl. leren en onderwijzen. Het is dus zaak te on-
derzoeken welke arrangementen kunnen ontwikkeld worden om de kwaliteit van on-
derwijzen, van het leren door de leerlingen en dus ook van de leerresultaten te bevorde-
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ren. Onvermijdelijk betekent dit dat er aandacht moet worden besteed aan de lcwaliteit

van het onderwijsgedrag van leerkrachten (zie 3.2.1) omdat dit uiteindelijk de kwaliteit
van de leerlingenresultaten het meest bepaalt. Op zoek gaan naar kenmerken van effec-

tief en kwaliteitsvol onderwijsgedrag biedt meteen aanwijzingen voor indicatoren die

door een externe evaluatie kunnen worden bekeken of onderzocht en waaraan men dus

ook vanuit de managementarrangementen in een school aandacht moet besteden.

Vooraleer enkele pedagogisch-didactische arrangementen te beschrijven, is het noodza-

kelijk de relatie met de managementarrangementen op een specifieke wijze voor te stel-

len. Deze relatie is inhoudelijk het best aan te geven als men uitgaat van de centrale ge-

dachte dat de kwaliteit van de leerervaringen van de leerlingen en de leerresultaten de

centrale objecten zijnvan zowel een externe als een interne evaluatie. De eindtermen,

c.q. de ontwikkelingsdoelen en leerplannen, vormen hierbij de belangrijkste richtlijnen
en inspiratiebronnen. Eindtermen en leerplannen zíjn belangrijk, maar zijn slechts
"blueprints" die scholen en leerkrachten (en meestal samen met auteurs van handboe-

ken) verder moeten uitwerken. En het is precies deze concrete uirwerking die door een

aantal managementarrangementen kan worden ondersteund. In de beschrijving van de-

ze aÍrangementen werd bijvoorbeeld gepleit voor een bewuste keuze en uitwerking van

één of twee schoolprojecten. Met het oog op het creëren van krvaliteitsvolle leerervarin-

gen en het realiseren van gewenste leerresultaten, is het bijgevolg noodzakelijk zorgvul-

dig de afstemming te evalueren tussen eindtermen - leerplannen - schooldoelstellingen

- specifieke projecten (of prioriteiten) zowel door de gemeenschapsinspectie, als door de

schoolleiding. Het gaat hier over het zgn. c0nsona.ntie-principe. onderzoeken, c.q. evalu-

eren, in welke mate er een samenhang is tussen intern gedefinieerde prioriteiten en ex-

tern opgelegde doelen en/of vernieuwingen (\7est, 1998, p.781). De relatie met de

leerervaringen en leerresultaten kan schematisch zo worden voorgesteld:

samenhang eindtenmen - leenplannen -

schooldoelstellingen - schoolprojecten

leerervaringen en -nesultaten

Met andere woorden: de managementarrangementen zijn vooral gericht op het realise-

ren van de reeds vermelde consonantie, maar ook - en dit in een volgende stap in de ge-

dachtegang - op het onderzoeken van de kwaliteit van de leerervaringen en -resultaten.

Daaruit volgt dat de managementarrangementen zgn. intermediërende uariabelen zíjn.
Dit wil zeggeni ze maken het o.a. mogelijk dat deze consonantie tot stand komt en dat
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vanuit deze consonantie de leerervaringen en -resultaten worden beïnvloed. Op school-
niveau is het bijgevolg noodzakelijk dat men activiteiten ontwikkelt die het mogelijk
maken de kwaliteit van de leerervaringen en -resultaten te beoordelen. Het ligt voor de

hand, in het kader van het afstemmen van de externe evaluatie, c.q. controle, op het be-

leidsvoerend vermogen van de school, dat de gemeenschapsinspectie deze activiteiten
eveneens opneemt in haar evaluatie.

De pedagogisch-didactische arrangementen zijn gericht op het bevorderen van kwali-
teitsvolle leerervaringen en op het realiseren van de wenselijke leerresultaten. Als zoda-

nig gaat het ook over zgn. mediërende uariabelen. Bij het beschrijven van deze arrange-

menten - en dus het suggereren van indicatoren die in een evaluatie kunnen worden op-

genomen - wordt men geconfronteerd met een grote uerscbeidenheidvan variabelen die
de kwaliteit van leerervaringen en -resultaten bepalen. Vandaar dat hieronder slechts en-

kele voorstellen worden beschreven die aansluiten bij onderzoek over "effective tea-

ching".

Positief leerklimaat
Zowel leerresultaten als -ervaringen worden sterk beïnvloed door een positief
leer(klas)klimaat. Een positief klimaat is ten eerste gekenmerkt door authentische rela-

ties tussen de leerkracht en de leerlingen. Men respecteert elkaar, positieve maar ook
minder positieve kenmerken van de groepsleden worden aanvaard, er is een bereidheid
tot samenwerking en er heerst een bekommernis om iedereen zo goed mogelijk vooruit
te helpen. Iedereen wordt op een rechffaardige en onbevooroordeelde manier beoor-
deeld en krijgt een kans om in de klas (groep) bepaalde verantwoordelijkheden op te ne-

men. Samenvattend: leerlingen en leerkrachten zien elkaar als partners in een leerpro-
ces.

Ten tweede is een positief klimaat gekenmerkt door het uitspreken van duidelijke ver-
wachtingen en het stellen van bepaalde grenzen. En alhoewel deze beide elementen
moeten blijken uit het gedrag van elke individuele leerkracht, is het zo dat het effect er-

van sterk medebepaald wordt door de gelijkgerichtheid in het team. Het gaat met ande-

re woorden ook over het uitwerken van normen voor de gehele school.

Verscheidenheid in werk- en evaluatievormen
Leerresultaten worden ook sterk bepaald door het juist gebruiken van uerscheidene werh-

uormen (verscheidenheid in onderwijsstijl) en uerscheidene eualuatieuormen. Rekening
houdend met grote verschillen tussen leerlingen is het nodig dat een leerkracht verschil-
lende werkvormen kan hanteren. Thouwens ook de eigenheid van bepaalde vakinhou-
den dicteert de noodzaak verschillende werkvormen te kunnen gebruiken. De breedte

van het repertorium van werkvormen is met andere woorden een interessante indicator
voor de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs in een school.
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Even belangrijk is de verscheidenheid van evaluatievormen. Gebruikt men bijvoorbeeld
alleen schriftelijke toetsen? Of wordt een probleem luidop oplossen en systematisch

commentaar geven ook als evaluatie gehanteerd? En nog: welke feedback geeft men bij
een opstel of een verhandeling? Maar even belangrijk is de vraag of de evaluatieresulta-

ten uitsluitend gebruikt worden als "controle" (putrtett voor dagelijks werk; examens)

dan wel of de verschillende evaluaties ook leiden tot systematisch opgezette "feedbacH'-

activiteiten (zie Struyl 2000).

Collegiale inspanningen
Binnen de pedagogisch-didactische arrangementen is het verder belangrijk aandacht te

besteden aan de inspanningen die individuele leerkrachten doen om de eindtermen en

leerplannen (en dus ook vakinhouden) te verwerken tot een soort persoonlijk onderwijs-

archief }i'et gaat hier over het afgesproken (met de collega's) gebruik van handboeken en

ander didactisch materiaal, maar ook over het persoonlijk uiwerken en documenteren

van bepaalde aspecten van het leerplan, over het uitgebreid illustreren van bepaalde on-
derdelen van het handboek, het uitwerken van een evaluatietoets, enz. Verwrlzend naar

de managementarrangementen stellen we dat dit best gebeurt in overleg met de colle-

gat. Overleg kan hier betekenen: men stelt het persoonlijk onderwijsarchief ter beschik-

king van de collegat, maar ook de collegat duiden een bepaalde leerlracht aan om be-

paalde delen van het handboek verder uit te werken. Het resultaat hiervan wordt dan in
de groep besproken en indien nodig verder uitgewerkt. Op deze manier ontstaat er een

werkbare balans tussen individuele autonomie en professionele samenwerking (Cle-

menr, 1995).

Complementair met de evaluatie en reflectie op schoolniveau (zie managementarrange-

menten), willen we ten slotte wíjzen op een vorm van evalueren (zowel door internen als

door externen) waarbij men de van de aanwezigheid bij leerkrachten nagaat van vormen
van persoonkjke eualuatievan en reflectie op hun onderwijsgedrag en de leerresultaten die

zebij de leerlingen realiseren. Is er met andere woorden sprake van een "onderzoeks- en

evaluatiegewoonte" bij de leerkrachten. Het is trouwens niet uitgesloten dat leerkrach-

ten die zichzelf geregeld kritisch bevragen, ook beschikken over een uitgebreid persoon-
lijk onderwijsarchief.

Zoalsb'i1de managementarrangementen willen we ook hier uitdrukkelijk opmerken dat

de evaluatie van de pedagogisch-didactische arrangementen niet in het algemeen ge-

beurt, maar in verband wordt gebracht met een beperkt aantal schoolprojecten of prio-
riteiten. En verder: dat zowel de interne als de externe evaluatie dezelfde indicatoren ge-

bruikt met het oog op het bevorderen van het beleidsvoerend vermogen van de school.
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Discussie en conclusies

In deze bijdrage werd de vraag gesteld hoe de externe evaluatie, c.q. controle (bijv. door
de gemeenschapsinspectie) het beleidsvoerend vermogen van een school kan bevorde-
ren. Deze vraag is belangrijk; immers de evaluatie door de gemeenschapsinspectie moet
gesitueerd worden in een uerantwlzrdingsperspectief Dit wil zeggeni de scholen moeten
bewijzen dat ze de eindtermen realiseren. Het bevorderen van het beleidsvoerend ver-
mogen moet worden gezienin een ontwihkelingsperspectief Ditwil zeggen: de ontwikke-
ling van de school-als-organisatie en de professionele ontwikkeling van leerkrachten
moeten in samenhang gesteund worden met de bedoeling de leerervaringen voor de

leerlingen te optimaliseren en de gewenste leerresultaten te realiseren. Beide perspectie-
ven zyn tot op zekere hoogte tegengesteld aan elkaar wat kan leiden tot een aantal span-

ningen zoals beschreven in paragraaf 2. Het is bijgevolg aangewezen te onderzoeken op
welke wijze beide perspectieven op elkaar kunnen worden afgestemd en aldus bij te dra-
gen aan het beleidsvoerend vermogen van de school. De afstemming houdt in elk geval

in dat er, naast de externe evaluatie, in de school een systeem van zelfevaluatie tot stand
komt. De afstemming van beide perspectieven kan bijgevolg herleid worden (althans in
de context van deze bijdrage) tot de vraag hoe externe en interne evaluatie op elkaar
kunnen worden afgestemd.

Deze afstemming kan o.i. worden gerealiseerd als de externe evaluatie (i.c. de gemeen-

schapsinspectie) afstapt van een algemene evaluatie, waarbij ze op een gestandaardiseer-

de wijze gebruik maakt van een aantal indicatoren, maar deze indicatoren op een flexi-
belewijze hanteert voor de beoordeling van een beperkt aantal scboolprojecten, c.q. prio-
riteiten. Bijkomende voorwaarde voor het realiseren van de afstemming is dat de zelÊ
evaluatie door de school eveneens gericht is op deze schoolprojecten. Daarbij werd aan-

gegeven dat deze schoolprojecten het resultaat zijn van het op elkaar afstemmen van ex-

terne verwachtingen en voorstellen en intern geïnitieerde projecten (cfr. het consonan-
tieprincipe).

Dit voorstel impliceert met andere woorden een meer algemene vraag, nl. welke vormen
van afstemming tussen extetne evaluatie, c.q. controle en zelfevaluatie (schoolevaluatie)

zijn mogelijk? In een interessante discussie stellen Kyriakides en Campbell (2004) drie
modellen voor.

1 Beide vormen van evaluatie kunnen parallel aan elkaar functioneren . Zowel de
school als de inspectie voeren een evaluatie uit en de resultaten kunnen achterafver-
geleken worden. De voorstanders van dit model gaan uit van de veronderstelling dat
externe evaluatie noodzakelijk blijft vanuit het verantwoordingsperspectief; met an-
dere woorden, men veronderstelt dat scholen vooralsnog niet in staat zijn betrouw-
bare data te verzamelen voor "accountabiliry purposes" (Kyriakides & Campbell,
2004, p.29). \X/el kan de school zelf gegevens verzamelen voor schoolverbetering
(met andere woorden het verbeteren van managementarrangementen en van peda-
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gogisch-didactische arrangementen).

2 Een tweede model is een sequentiële evaluatie. De school zelf voert een evaluatie uit
en de gemeenschapsinspectie gebruikt dit als de basis voor haar evaluatie. Het pro-
bleem is hier dat deze benadering in de omgekeerde richting kan werken. De be-

perkte ervaring leert dat in dit geval scholen voor hun zelfevaluatie indicatoren over-

nemen die de inspectie gebruikt en de zgn. zelfevaluatie tot op zeker hoogte wordt
bepaald door externen en veel minder gericht is op een aantal schoolprojecten. Met
andere woorden: in deze sequentiële benadering overheerst het verantwoordingsper-
specdef het ontwikkelingsperspe ctief. "The main problem here is the statatory dnd

compulsory nature of tbe inspection ,/ttem, with the action plan for improuement reflec-

ting the criteria and judgments of the external inspectors and not therefore arising from
school-defined criteria" aldus Kyriakides en Campbell (2004, p.29).

3 Bij het coiiperatiefmodel is er overleg tussen de school en de externe evaluatoren over

wat er wordt geëvalueerd (bijv. een beperkt aantal schoolprojecten), over de wijze

waarop dit zal gebeuren en ook bijvoorbeeld over de wijze waarop men gebruik kan

maken van reeds verzamelde evaluatiedata, Op deze manier kan tegemoet worden

gekomen aan "controle" door externen en aan de "ontwikkeling" van de school.

Vooralsnog beschikken we in Vlaanderen niet over voldoende gegevens om een uit-
spraak te doen over de plaats van de werkwijze van de gemeenschapsinspectie op het

continuiim parallelle-sequentiële-coóperatieve evaluatie. \íe veronderstellen dat een be-

weging in de richting van het coóperatieve model het mogelijk zal maken externe evalu-

atie te integreren in een begeleiding en ondersteuning van het beleidsvoerend vermogen

van scholen.
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lnleiding

Dat de leraar een cruciale schakel is in de realisatie van kwaliteitsvol onderwijs staat bui-
ten kijf. ln deze bijdrage willen we schetsen hoe de professionele ontwikkeling van lera-
ren kan ondersteund worden door de wijzewaarop de school vorm geeft aanhaar zorg
voor kwaliteit. In een eerste deel tonen we aan dat de professionaliteit van leraren een
dynamisch concept is. Daarna geven we aan welke gevolgen dit heeft voor het beleid
binnen de school en welke condities moeten aanwezigzijn omhet onderzoekend en sa-

menwerkend leren binnen de school te stimuleren. Tenslotte houden we een pleidooi
om initiële opleiding, aanvangsbegeleiding en nascholing meer op elkaar te betrekken
€n geven we aan welke consequenties dit alles heeft voor de scholing van opleiders, be-
geleiders en directies.

Visie op de professionaliteit van leraren

De professionaliteit van de leraar wordt in de huidige onderzoeksliteratuur (zie o.m.
Aelterman e.a., 2002; Clement e.a., 1995; Eraut, 1995a, Kwakman, 1999) benaderd
vanuit een contextueel en dynamisch perspectief. Professionaliteit van leraren wordt
niet langer als een statisch concept gedefinieerd, maar als een ontwikkelingsproces. In
deze dynamische benadering beschouwt men leraar-zijn als een permdnent pruces uan le-
ren, al.s "een aaneenschakeling van formele en informele leerervaringen waaraan de leer-
kracht participeert vanaf de start van de opleiding totdat hij of zij vrijwillig of gedwon-
gen uit het beroep stapt" (clement e.a., 1995, p.216). vonk (1989). Parafraserend kun-
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nen we stellen dat men geen leraar is, maar dat men het wordt, elke dag opnieuw, ieder

uur, met iedere klas.

Doorheen dit onmikkelingsproces krijgt de leraar steeds beter greep op z\n eigen func-

rioneren en is hij dus beter in staat zijn uerantwoordelijhheden ten aanzien van de leren-

de, de school, de onderwijsgemeenschap en de maatschappij op te nemen. Deze profes-

sionaliteitsvisie doet recht aan de morele imperatieven van het leraarschap (Fensterma-

cher, 1990) en de eigen aard van het beroep (Leune, 1981). De professionele ontwikke-

ling van leraren veronderstelt immers "voortdurend reflecteren op onderwijs- en leerge-

dragingen en opvoedingssituaties, teneinde op grond van gesystematiseerde, geordende

kennis (vakkennis, pedagogische, didactische en maatschappelijke kennis) en op grond

van gedocumenteerde mens-, opvoedings- en onderwijsopvattingen in een bepaalde si-

tuatie verantwoorde beslissingen te kunnen nemen" (Aelterman, 1995).Onderwijs is

een normarieve onderneming. Leraren moeten zich dan ook bewust zijnvan de invloed

die ze hebben op leerlingen en dus op de (toekomstige) maatschappij.

Onderwijs betekent ook voortdurend keuzes maken om jonge mensen te begeleiden in

het proces van volwassen worden. Visie en een reflectieue houdingzijn daarom de dra-

gende krachren in die professionele ontwikkeling van de leraar. Een reflectieve houding

veronderstelt ruimdenkendheid en een bereidheid om de eigen onderwijsroutines en

opvattingen kritisch te willen analyseren. Hierbij merken we op dat gezien de verweven-

heid van onderwijs en maatschappij en de morele imperatieven van het leraarschap (na-

denken over de verantwoordelijkheden die je als leraar hebt), reflectie niet mag herleid

worden tot alleen maar nadenken over het eigen onderwijsgedrag. Reflectie in deze bre-

dere betekenis verwijst naar het kritisch benaderen van de schoolomgeving en een kriti-
sche bevraging van de onderwijsdoelstellingen vanuit een bredere maatschappelijke en

ethische context (zie ook Kelchtermans, 2003).

Professionele ontwikkeling gaat samen met een veranderingsbereidheid en met de ont-

wikkeling van het zich bewust zijn dat continue verandering kenmerkend is voor de be-

roepsbezigheden van leraren. Door het ontwikkelen van een reflectieve houding worden

theorie en praktijkervaringen meer op elkaar betrokken en krijgt kennis betekenis van-

uit de context waarin leraren werken. Door die dynamische wisselwerking tussen de

comperenries van de individuele leraar en de vereisten en kenmerken van de omgeving

waarin de leraar zijn beroep uitoefent, ontwikkelen zich dan nieuwe kennis, vaardighe-

den en attitudes. De professionele ontwikkeling van leraren is dus in hoge mate het ge-

volg van de interactie met hun omgeving (Clement e.a., 1995). De school is niet enkel

een werkplaats voor de leraar, maar ook een leerplaats. In de onderzoeksliteratuur over

het opleiden van leraren komt het leren op de werkplek steeds sterker naar voren. Deze

opvatting sluit aan bij de constructivistische leerprincipes en het gesitueerd leren (o.m.

Huysman, 2000; Imants, 2001). De meeste stimuli voor het leren in het beroep komen

immers voort uit het werk zelf, tijdens de uiwoering van de dagelijkse werkzaamheden.

De interactie met collega's brengt een leerproces op gang. De professionele ontwikkeling
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van de leraar wordt immers gestimuleerd door contacten en door uitwisseling van erva-
ringen. Systematisch overleggen met collegat en externe begeleiders ondersteunr het re-
flecterend handelen, maakt het eigen handelen doorzichtig, zet aan tor her zoeken naar
verheldering, verdieping en brengt impliciete onderwijsopvarringen aan de oppervlakte.

De beroepsprofielen voor leraren in Vlaanderen (1999) zijn duidelijk vanuit een dyna-
misch en uerruimd professionaliteitsconcept gefotm:uleerd. Die visie concreriseert zich in
een andere professionele opstelling. Leraren krijgen verantwoordelijkheid voor her con-
cept én de uiwoering van onderwijs, in de vakliteratuur ook "empowermenr" genoemd.
Leraren beschikken over een visie op onderwijs, ontwikkelen een kritisch-reflectieve
houding en kunnen ethisch gefundeerde en verantwoorde beslissingen nemen. Leraren
nemen hun taakautonomie op in interactie met de omgeving, de leerlingen en de colle-
gds. Ze getuigen van meesterschap, wat zich uitdrukt in een bewustzijn van de eigen ca-
paciteiten en in een engagemenr om deze te blijven ontwikkelen.

De functionele gehelen binnen het beroepsprofiel die deze verruimde professionaliteits,
opvatting typeren zrln de volgende: de leraar als onderzoeker/innovator, de leraar als lid
van een schoolteam, de leraar als lid van een onderwijsgemeenschap3r. Het is belangrijk
hierbij aan te stippen dat de overheid de beroepsprofielen voor ervaren leraren en de ba-
siscompetenties voor beginnende leraren heeft uitgewerkt vanuit een zorg om de kwali-
teit van het onderwijs in Vlaanderen. De beroepsprofielen en de basiscomperenries zijn
een logisch antwoord op de veranderende rol die aan leraren wordt toegeschreven door
de invoering van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Ze zljn dan ook vanuir een-
zelfde onderwijsvisie uitgewerkt. De beroepsprofielen voor leraren geven de minimale
kwaliteitscriteria aan zodat ouders en externen weten wat zrj van leraren mogen ver-
wachten. De beroepsprofielen zorgen dus voor transparantie m.b.t. het lerarenberoep.
In tegenstelling tot de eindtermen en ontwikkelingsdoelen "controleerr" de overheid het
werken met beroepsprofielen op school niet. Scholen beslissen auronoom hoe ze hier-
mee omgaan. Beroepsprofielen kunnen voor de school wel als een spiegel funcrioneren,
een standaard om het functioneren van individuele leraren en het team te analyseren.
Aldus zijn ze zeer bruikbaar in het licht van de zelfevaluatie.

Het ontwikkelings- en interactioneel perspectief op de professionaliteit van leraren
steunt op onderzoekend en samenwerkend leren. Dit houdt verregaande consequenties
in voor de nascholing van leraren en het professionaliseringsbeleid op school.

31 Voor een meen uitgebreide beschrijving van deze functionele gehelen venwijzen we
de lezer naar Departement Onder-wijs tl gggl, Beroepsprofielen en
Basiscompetenties van de leraren. Decretale tekst en Memorie van toelichting.
Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement onderwijs,
Afdeling lnfonmatie en Documentatie, 1ggp.
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Visie op professionaliseringsbeleid

Professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling gaan hand in hand. Het is een open

deur intrappen als we zeggen dat wie wil werken aan de kwaliteit van het onderwijs,

moer werken aan de professionele ontwikkeling van leraren. Het pedagogisch project

dat een school wil realiseren, wordt echter niet uitgevoerd door individuele leraren,

maar door een team. Die visie sluit aan bij de maatschappelijke verankering en de maat-

schappelijke functies van het onderwijs (zie o.m. de beroepsprofielen), maar ook bij

nieuwe visies op leren en ontwikkeling van leerlingen. Om het hoofd te kunnen bieden

aan de uitdagingen van een veranderende omgeving en steunend op de principes van

een lerende organisatie, impliceert leiding geven aan schoolontwikkeling ook teamont-

wikkeling. Dit betekent dat nascholing van leraren niet alleen de persoonlijke onrwik-

keling van leraren beoogt, maar ook instrumentele doelen heeft die door de omgeving

worden bepaald en die in functie staan van de optimalisering van de onderwijskwaliteit.

Steunend op een verruimde professionaliteitsopvatting mogen v/e ervan uitgaan dat van

leraren verwacht kan worden dat zij vanuit een visie op onderwijs bereid zijn een meer

actieve, auronome rol te spelen in het onderwijs; weliswaar als lid van een schoolteam en

overeenkomstig het pedagogisch project van de school. Leren van en met elkaar staat

hierbij centraal. Dit betekent dat er op de school plaats moet ztln voor het uitwisselen

van ideeën en ervaringen, maar ook ruimte om tegengestelde opvattingen te uiten,

ruimte voor een schoolcultuur waar communicatie en dialoog als evident ervaren wor-

den.

\íe weten uit onderzoek (o.m. Verbruggen-Aelterman, 1992; Kwakm an, 1999) dat lera-

ren vooralsnog slechts in beperkte mate reflecteren op het eigen functioneren en het sa-

menwerken met collegat. In onderwijsmiddens gold tot voor kort veelal de gedachte dat

alles vanuit Brussel werd voorgeschreven. Daardoor is het inderdaad zo dat pas recent

het reflectieve paradigma ingang heeft gevonden in de lerarenopleiding en meer en meer

ook uitstraling krijgt binnen scholen en schoolteams. Veel hangt hierbij ook af van de

onwankelijkheid van de schoolcontext voor dit paradigma, en alleszins kunnen we niet

zonder meer ver\ilachten dat "zittende" leraren daarin vanzelf zullen meestappen' \/eel-

eer zaleen geleidelijke, stapsgewijze omschakeling in die richting de orde van de dag uit-
maken. Hierbij zal gezocht moeten worden naar concrete aangrijpingspunten en motie-

ven die een grorere betrokkenheid bij een meer reflectief ingestelde benaderingswijze

van onderwijs kunnen bewerkstelligen. Uit het genoemde onderzoek van Kwakman en

ook uit onderzoek van Clemenr (1995) komt inderdaad naar voren dat de school een

stimulerende invloed moet uitoefenen in die richting.

De school als organisatie moet condities scheppen om inspirerende ervaringen te delen

en de leerkansen binnen de school op gang te brengen. Hoe leraren met die leerkansen

omspringen, is uiteraard ook in hoge mate bepaald door de eigen opvattingen i.v.m. on-
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derwijs, evenals door de eigen beroeps- en carrièreopvattingen. Maar ook die opvattin-
gen - en dus ook de leermotivatie - worden door feedback en interactie met collegat
beïnvloed. Teamgerichte activiteiten in schoolverband, het overleggen met elkaar, het
samen nadenken en reflecteren over de vertaling van de externe eisen, de maatschappe-
lijke veranderingen en de te implementeren vernieuwingsprojecten, nodigen uit tot het
uitwisselen van expertise, maken het eigen handelen en de eigen onderwijs- en beroeps-
opvattingen doorzichtig en ondersreunen een bereidheid ror leren.

Een schoolcultuur die gericht is op doelgerichte samenwerking steunend op een gedeel-
de visie, betrokkenheid en collegiaal overleg, nodigt uit tot interactie. Het zijn organisa-
tiekenmerken die aanzetten tot bewust en collectief leren. Dit is een dragend principe van
de lerende organisatie. \7e spreken van leren wanneer er verandering plaatsvindt in de
inzichten, opvattingen, oriëntaties en het gedragvan leraren, individueel en als team. Er
wordt aan kennisontwikkeling gedaan binnen de school door het uitwisselen van erva-
ringen en het delen van kennis met elkaar. Hierdoor verhoogt ook het leervermogen van
de organisatie. Uit de verscheidenheid en de dialoog tussen de leraren ontsraar er im-
mers energie om de concrete problemen aan te pakken en met de realiteit van het on-
derwijs en de schoolorganisatie om te gaan. Dit komt ten goede aan de basisopdracht
van elke school: samen verantwoordelijkheid dragen voor de vorming van jonge men-
sen. Het geheel van de leerprocessen is dus duidelijk meer dan de som van de delen. Dit
professionaliteitsconcept verwijst naar een evenwicht tussen individuele belangen (van
leraren) en organisatorische belangen. Ook in andere bijdragen van deze bundel wordt
dit evenwicht duidelijk aangetoond (zie o.m. de bijdragen van Verbiest en Bouwen, zie
elders in deze publicatie).

fl Hefbomen voor de school om tot professionele leer-
gemeenschappen uit te groeien

Het leren van professionals voltrekt zich voornamelijk op de werkvloer, tijdens de uit-
voering van de dagelijkse werkzaamheden, door te reflecteren over het eigen pedago-
gisch-didactisch handelen, de schoolomgeving en de bredere onderwijsdoelstellingen.
Stimulering van reflectie zal dus een centrale plaats moeten lrijgen in een schoolbeleid
dat professionele ontwikkeling van het team als centrale doelstelling voorop stelt. Maar
ook betrokkenheid van leraren bij besluiworming is belangrijk, in functie van de be-
trokkenheid en het engagement van het personeel en van een gedeelde visie. Leererva-
ringen ontstaan door problemen op te lossen, door moeilijkheden in de beroepsloop-
baan te overwinnen, maar ook door formele en informele contacten met beroepsgeno-
ten, interactie met collegat, wederzijdse hulp en betrokkenheid bij onwikkelingsactivi-
teiten binnen de school, zoals schoolwerkplanontwikkeling en vakgroepwerking. Scho-
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len worden aldus professionele leergemeenschappez (Vandenberghe & Kelchtermans,

2002).

Dergelijke professionele leergemeenschappen kunnen vorm krijgen doorheen een aantal

gesysremariseerde activiteiten, d.w.z. activiteiten die ingebed zijnínhet schoolorganisa-

tieplan. Kennisontwikkeling en visieontwikkeling staan hierin centraal. Een inbedding

van deze leeractiviteiten in een schoolorganisatieplan is belangrijk om deze leeractivitei-

ten doeigericht te maken, om de persoonlijke ontwikkeling van leraren en schoolont-

wikkeling op elkaar te laten aansluiten. Niet onbelangrijk om hier ook mee te geven dat

het leervermogen verhoogd wordt dankzrl variatie en uitdaging in het werk. Die variatie

draagt bij tot de professionele ontwikkeling van leraren, omdat er telkens opnieuw een

beroep gedaan wordt op andere handelingen, vaardigheden en inzichten. Het doorlo-

p€n van gevarieerde beroepservaringen is dus een belangrijke vorm van leren. \fle gaan

hieronder dieper in op enkele punten.

3.'1 Professioneleoncjersteuning

Een belangrijke pijler in de professionele ontwikkeling van leraren is de professionele

ondersteuning van leraren tijdens de uiwoering van hun job. Professionele ondersteuning

kan vorm krijgen via de aanuangsbegeleidingvan beginnende leraren, coaching bij het

implementeren van onderwijsvernieuwingen (via interne of externe begeleiding) of
door interuisie.We merken op dat de beleving van een goede professionele ondersteu-

ning een belangrijke determinant is voor het welbevinden van leraren (cf. Aelterman

e.a.,2003).

Aanuangsbegeleidingverwï1st naar de begeleiding van beginnende leraren. In een school

die zorgdraagt voor de professionele ontwikkeling van ztln leraren is aanvangsbegelei-

ding een evidentie. Alle onderzoek en literatuur over beginnende leraren (o.m. Vonk,

1989; Bosman e.a., 1999) geven aan dat een beginnende leraar op zoek is naar veilig-

heid, erkenning en aanvaarding van collega's, leerlingen, directie en ouders. De "ik-be-

kommernissen" van een beginnende leraar zijn hoog. De beginnende leraar vraagt zich

af hoe hij overkomt bij de leerlingen, de collega's, de ouders, maat Yfaagt zich ook af of
hij de job wel aan kan. Niet zelden wordt een beginnende leraar geconfronteerd met on-

zekerheden en ambivalente gevoelens. Onrust en euforie, verwarring en duidelijkheid,

het gevoel van incompetentie en een gevoel van adequaat handelen wisselen elkaar

voortdurend af. Die ambivalente gevoelens hebben te maken met het feit dat beginnen-

de leraren bij de start van hun loopbaan vaak worden geconfronteerd met problemen,

zoals orde houden, geen geschikt leermateriaal kunnen vinden, het niet kunnen inschat-

ten van de fouten die leerlingen maken, geen gepaste feedback kunnen geven aan ou-

ders. Die problemen hebben meestal niet te maken met een individueel falen (Vonk,

1989), maar vinden een oorzaak in de confrontatie met de nieuwe situatie, in de con-
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frontatie met nieuwe verwachtingen en een nieuwe omgeving. Beginnende leraren ho-
pen hun eigen pedagogische idealen te realiseren, maar zqn vaak ontgoocheld omdat ze

botsen met dominante lesmodellen in hun school, die niet overeenstemmen mer wat zlj
in de lerarenopleiding gezien hebben. Het is de plicht van de lerarenopleidingen om
nieuwe visies aan te reiken, maar beginnende leraren vinden die niet altijd terug in de
praktijk, of ze merken dat scholen andere tradities hebben. Aspirant-leraren worden wel
voorbereid op een zo breed mogelijke waaier van onderwijspraktijken, ze leren die prak-
tijken ook analyseren om een goede transfer te maken. Maar de lerarenopleidingen kun-
nen onmogelijk een volledig beeld geven.

Positief ingroeien in het leraarschap veronderstelt dat de beginnende leraar zich inte-
greert in de nieuwe schoolcultuur, en leert omgaan met gevoelens in functie van de er-
kenning van de eigen rol binnen de school. De eigen opvattingen en de ontwikkelde
competenties enerzijds en de verwachtingen van de school anderzijds moeren in een

harmoniemodel op elkaar worden afgestemd. Een mentor of coach binnen de school
kan hierbij een belangrijke rol opnemen. Hij kan de beginnende leraar helpen om te
zoeken naar zyn plaats en vooral naar inzicht in en de oorzaken van de problemen. Een
luisterend oor en aanmoediging kunnen de spanning en de onzekerheid aan de start hel-
pen ondervangen en bij de beginnende leraar het nodige vertrouwen in zichzelfen een

positief zelfwaardegevoel laten groeien. De coach brengt ook helderheid in de gewoon-
tes, de heersende tradities en de verwachtingen van de school en voorkomt op die ma-
nier problemen. Zich veilig voelen, weten dat je er als beginnende leraar bij hoort, is

heel belangrijk om bij de beginnende leraar voldoende "leer-kracht" (Bosman, e.a.,
1999) te ontwikkelen. "De coach vormt dus de schakel tussen de noden van de begin-
ners en de verwachtingen van de school, en voorts ook tussen de bedreigingen en de uit-
dagingen diezich aandienen tijdens de daadwerkelijke professionele groei en ontplooi-
ing van startende leraren" (Bosman, e.a., 1999, p. 47).Onderzoek geeft aan dat leraren
die niet beschikken over steun en begeleiding bij de start van hun loopbaan heel vaak te-
rugvallen op modelgedrag van leraren díe zij zelf hebben gekend tijdens hun school-
loopbaan. Die terugval dringt het reflecterend handelen op de achtergrond en werkt
routinematig onderwijsgedrag in de hand.

Naast de vruchten die begeleiding afwerpt voor de beginnende leraar, moet ook de
meerwaarde van coaching in het algemeen \Morden belicht. Coacbingis een sleutelproces
in een lerende organisatie. Gezien de steeds veranderende omgeving waarin de leraar
werkt en de veranderende eisen die dit met zich meebrengt voor het funcrioneren van
leraren (de nood aan onderwijsvernieuwing) blijft de behoefte aan coaching bestaan.

Coaching is "een middel om het leren te bevorderen, te stimuleren en te begeleiden",
met de bedoeling beter te functioneren binnen de organisatie en te anticiperen op de
veranderende omstandigheden (Visser,2003). Tegelijk doorbreekt coaching het isole-
ment van de leraar. Coaching is een vorm van directe begeleiding, die gericht is op de

werkuiwoering (beter of anders handelen). Via coaching worden de potentiële kwalitei-
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ren van de betrokkene aangeboord. De coach gaat uit van de deskundigheid van de be-

trokken leraar - gelijkwaardigheid is een uitgangspunt bij coaching - en er wordt geap-

pelleerd aan de verantrvoordelijkheid van de lerende. Coaching steunt dus op reflectie.

Maar coaching houdt een wederkerig leerproces in en leidt tot gedeeld vakmanschap.

Door collega's te begeleiden, krijgt de coach (die over meer of over andere expertise be-

schikt) een breder perspectiefop het leraarschap, op andere, vaak nieuwere opvattingen

en werkvormen. Het proces van coaching versterkt dus ook het leervermogen van de

coach.

3.2 Samenwerkend en onderzoekend leren

Een vorm van collegiaal leren die meer en meer veld wint is interuisie. Intervisie groeit

voort uit het initiatief van de leraren zelf en kan omschreven worden als wederzijds on-

dersteund leren. Intervisie is een op leren gerichte en daartoe gestructureerde vorm van

systematische uirwisseling op regelmatige basis van werkervaring en van gezamenlijke

reflectie daarop door collega's. Kleine groepjes van leraren komen op geregelde momen-

ten samen om van en met elkaar te leren. Ze gaan samen zitten om te praten over wat

hen bezig houdt binnen de school, maar ze gaan ook bij elkaar observeren, om de werk-

uiwoering te analyseren, handelingsalternatieven te ontwikkelen en mogelijke blinde

vlekken bij elkaar te ontdekken. Collegas onderzoeken bewust en systematisch een pro-

blematische situatie en formuleren oplossingen3'. Deze werkvorm brengt ons dicht bij
een stud.ieteam-aanpak. Tillema (2004) omschrijft een studieteam-aanpak als een ge-

structureerde manier om te reflecteren op bestaande kennis en opvattingen, nieuwe

kennis in studie re nemen om uiteindelijk die kennis te verbinden met handelen. In een

studieteam-aanpak blijft het evenwel niet bij vrijblijvende groepsdiscussies. Er is een ge-

richtheid op een tastbaar product, bijvoorbeeld een beoordelingsinstrument voor attitu-
des of onderwijswerkbladen.

Door de studieteam-aanpak te benoemen komen we dicht bij het onderzoekend hande-

len. In een school die getypeerd wordt als een professionele leergemeenschap zal er

ruimte gecreëerd worden om te vernieuwen en te experimenteren. Bij experimenteren

gaat hèt om het uitproberen van nieuwe werlcwijzen. Dit veronderstelt een positieve in-
gesteldheid om te vernieuwen, om de zaken bewust anders te willen aanpakken. Leraren

discussiëren met elkaar, bestuderen elkaars werk, delen inzichten met elkaar. Ze groeíen

niet alleen individueel in hun professie, maar verhogen ook het leer- en kennisvermogen

32Zie voon meer info o.a. Stevens, e.a., 1998.
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van de organisatie. Een bijzondere vorm van onderzoekend leren is actieonderzoeh (zie

Kelchtermans, 2003). In actieonderzoeksprojecten gaan leraren samen aan de slag om
een heel concrete vraagaan een kritische analyse te onderwerpen, handelingsalternatie-

ven uit te werken, een alternatief uit te proberen om dit daarna opnieuw aan een analy-
se te onderwerpen. Het doel van actieonderzoek is de werkuiwoering, specifiek onder-
wijsgedrag te verbeteren. Problemen die binnen de praktijkcontext van de school wor-
den waargenomen, worden op een systematische manier aangepakt om zo gezamenlijk
nieuwe manieren te vinden om met de dagelijkse onderwijspraktijk om te gaan (Harg-

reaves, 1997). Door middel van actieonderzoek wordt er losgekomen uit routines, wor-
den nieuwe werkwijzen geïmplementeerd en verankerd in een nieuw betekenisvol ge-

heel van onderwijspraktijken binnen een school.

Actieonderzoek sluit sterk aan bij het reflecterend ervaringsleren. "Het belangrijkste ver-
schil zit in de grotere systematiek van dataverzameling en -analyse en in de meer uitge-
sproken manier om kennis te ontwikkelen, die ook publiek gemaakt wordt" (Kelchter-

mans, 2001, p.64). Er wordt uitgegaan van een heel concrete praktijksituatie, een prak-
tische vraag uit de dagelijkse onderwijspraktijk, waarrond zoveel mogelijk materiaal
wordt verzameld dat aan een kritische analyse wordt onderworpen, met als doel de ei-
gen praktijk te verbeteren. Ieder actieonderzoek heeft dan ook zijn eigenheid, omdat het
ingebed is in de specifieke context van de school. Daarom wordt ook een beroep gedaan

op de hulp van collegat (observaties, videomateriaal ,.,) en leerlingen (evaluaties, taken
...) o- dit "onderzoeksmateriaal" te verzamelen, en op basis daarvan probleemstellin-
gen te definiëren.

3.3 Evaluatie varl leranen

Binnen een organisatie die gericht is op kwaliteit en op leren, neemt de evaluatie van de

organisatie en van de medewerkers een belangrijke plaats in. Ook het centrale beleid

geeft hier trouwens via de decreetgeving de nodige impulsen. Het spreekt echter vanzelf
dat in een professionaliteitsconcept waarin groei en professionele ontwikkeling centraal
staan, evaluatie vooral vanuit een groeiperspectiefzalworden geconcipieerd en dat er vol-
doende aandacht zaI ztln voor de zelfeualuatie uan leraren. Hier kan trouwens verwezen

worden naar de aandacht voor zelfevaluatie van scholen (zie hiervoor o.m. Van Petegem

& Brandt, 2000).

\7e mogen ervan uitgaan dat het overgrote deel van de leerkrachten zich positiefen con-
structief opstelt binnen een school. Door het routinematig handelen van leerkrachten
zrjn een aantal facetten van het eigen onderwijsgedrag vaak niet altijd zichtbaar voor de

betrokken leerkracht zelf. Evaluatiegesprekken in de zin van systematisch en positief ge-

oriënteerde functioneringsgesprekken zijn hier zeer nuttig. In een groeimodel moet
sanctionering vermeden worden. Dit is slechts een ultiem middel dat ingezet wordt
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wanneer leraren, na het geven van kansen op bijsturing en herbronning, "weigeren" of
"nalaten" om zich in een groepsengagement, het pedagogisch project van de school, in
te passen. Binnen schoolverband moet naaÍ onze mening de evaluatie van de beroeps-

houdingen, o.m. de wil tot onderzoekend en samenwerkend leren, een zeer belangrijke
plaats krijgen.

Evaluatie van leraren binnen de school (niet door externen) krijgt een positieve conno-
tatie vanuit een groeiperspectiefl omdat het leren van de leerkracht, de optimalisering
van het onderwijsgedrag en het functioneren van de leerkracht binnen de school voorop
staan. In een groeiperspecdef is evaluatie dan ook gekoppeld aan begeleiding en is ze

verbonden met het onderkennen van de behoeften in verband met bijkomende vor-
ming, opleiding en herbronning. Evaluatie is gerelateerd aan leerkansen die aansluiten

bij de individuele ontwikkelingsstadia waarin leerkrachten zich op een bepaald ogenblik
van hun loopbaan bevinden. Evaluatie en nascholinggaan dus samen in een school die

zich profileert als een professionele leergemeenschap.

Een veelgebruikt middel tot evaluatie is hlasbezoek, maar daarbij is het zo dat de sturing
nog te veel uitgaat van de directeur. Zelf pleiten wij daarentegen resoluut voor een aan-

pak waarbij de sturing veel meer uitgaat van de leraar zelf, gezíen het overduidelijke ac-

cent dat wij leggen op het zelfverantwoordelijk leren. Zelfeualuatieín combinatie met
een leercontract en intervisie zln de centrale "tools" in een professionaliseringsbeleid

waarin de persoonlijke onrwikkeling van leraren en de zorg om de organisatiedoelen

verzoend worden. In het leercontract gaat de leraar, bij zijn indiensttreding of op een la-

ter moment in zijn beroepsloopbaan, een verbintenis aan met betrekking tot zijn func-
tioneren op school. Dit is een correct uitgangspunt, omdat de leraar steeds functioneert
als lid van een schoolteam. De functiebeschrijvingen kunnen hierbij een uitgangspunt
zijn. Op basis van de gemaakte afspraken draagt de leraar zelf bewijzen aan voor datge-

ne wat van hem binnen de school verwacht wordt (bijvoorbeeld: \íat doe ik om kinde-
ren met leermoeilijkheden op te vangen? Hoe ga ik om met de ouders? 

'Wat 
is mijn rol

in de vakgroepwerking?). Een portfolio is het instrument bij uitstek om die zelfevaluatie

en de professionele groei die eraan gekoppeld is, concreet en zichtbaar te maken voor de

directie of de coach binnen de school. \íe merken wel op dat in dit proces van zelfeva-

luatie de meningen van collega's (c[ het belang van intervisie), leerlingen, ouders en pe-

dagogisch begeleiders uiteraard ook heel belangrijk ztln en niet mogen ontbreken in de

portfolio.

3.4 Gepastschoolklimaat

Om het professionele groeimodel te ondersteunen is een emancipatorisch personeelsbe-

leid een absolute voorwaarde. De school moet uitgaan van een positieve gerichtheid op,

en het consequent aanspreken van de groeikracht en -bereidheid bij al haar medewer-
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kers. Hier kunnen we de parallel trekken met een leerlinggerichte, emancipatorische on-

derwijsvisie, waar het ontwikkelen van krachtige leeromgevingen voor leerlingen cen-

traal staat. Transformatief leiderschap en een ?drticipdtief beleid zljn belangrijke voor-
waarden om professionele leergemeenschappen alle kansen te geven (zie andere bijdra-
gen in deze brochure; zie ook Devos, G., 2000). Het spreekt vanzelf dat hier een rol is
weggelegd voor de interne pedagogisch verantwoordelijke. Maar ook de externe pedago-

gisch begeleiders hebben hier een rol, bijvoorbeeld door good practices ter beschikking

te stellen, veelbelovende initiatieven te signaleren, door te helpen met het uitwerken van

een stappenplan, leraren te ondersteunen bij de invoering van onderwijsvernieuwingen,
enz. Verschillende studies geven immers aan dat "one shot-activiteiten" niet werken en

dat implementatie van vernieuwingen contextgebonden moet worden aangepakt.

Om professionele leergemeenschappen op het spoor te zetten zal ook functiedifferenti-
atie binnen de school een noodzaak worden. Ervaren leraren kunnen naast het leraar-

schap een rol opnemen als coach, mentor, Ieider van een vakgroep of studieteam, leer-

lingbegeleideÍ, enz. Ruimte maken voor professionalisering moet daarom verbonden

worden aan de (statutaire) taakomschrijving van de leraar. Leraar zijn is immers een

schoolopdracht (cf. de beroepsprofielen) en die opdracht kan niet langer uitgedrukt
worden in lesuren. In de Delphi-studie33 uitgevoerd in het kader van het onderzoek
"\Vaar staat de leraar in de samenleving?" (Aelterman e.a., 2002) hebben we vastgesteld

dat er een hoge consensus aanwezig was om de opdracht van een leraar te definiëren in
"beschikbaarheid voor de school". Naast uren voor lesgeven, moeten ook uren voorzien

worden voor o.m. overleg, nascholing, voorbereiding, planning, oudercontacten. Er
gingen ook stemmen op om de lesuren op een meer flexibele manier in te vullen onder

de leraren, bijvoorbeeld op basis van ervaring, leerlingenpubliek, enz.

Scholing van leraren: een continuum

In het reflectieve model wordt de reden om te leren niet eenzijdig gezocht in het zich

aanpassen aan de veranderingen, maar in het kunnen omgaan met veranderingen. Leren

ah aanpassen, het traditionele model, gaat ervan uit dat veranderingen van buitenaf ko-
men en dat alle leraren deze veranderingen kritiekloos aanvaarden. Leren als zmgaan met

ueranderingen gaat ewan uit dat elke leraar, op grond van ervaringen en voorkeuren en

33 Een Delphi-methode is een onderzoeksmethode waarbij experten, rechtstneeks
betrokkenen en bevoorrechte getuigen geraadpleegd worden om standpunten en
meningen te honen, veelal in functie van beleidskeuzes.
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op grond van prakdsche mogelijkheden, op een eigen wijze met vernieuwingen zal om-
gaan en zelf ook veranderingen kan initiëren. Leraren kunnen dat omdat ztl lid zrjn van
de organisatie die aan veranderingen onderhevig is ofdoordat hun beroepservaringen en

hun reflectieve opstelling als leraar hen daartoe inspireren. Dit is ook het leerconcept

van waaruit het beroepsprofiel van de leraar vertrekt. Eén van de functionele gehelen is

trouwens "de leraar als innovator".

4"1 Sterkene samenurerl<ing tusseR lerarenopleidingen en scholen

De basis voor "leren als omgaan met veranderingen" wordt gelegd in de initiële leraren-

opleiding. Daarom dienen we bewust uit te gaan van een continuiim dat loopt van de

initiële lerarenopleiding over de aanvangsbegeleiding tot en met de nascholing. Met het

oog op het creëren van krachtige en adequate leer- en werkomgevingen is het noodzake-

lijk dat de bestaande scheidingslijn tussen de lerarenopleiding en de verdere professiona-
lisering van de leraar weggehaald wordt en dat er meer afstemming wordt gerealiseerd.

Hiermee bedoelen we zeker niet dat de leraar naar hetzelfde opleidingsinstituut terug
moet, wat in de praktijk trouwens meestal onmogelijk zou zijn. Het continuiim houdt
wel in dat er tussen de verschillende opleidingen en scholen samenwerking en overleg
zal moeten zijn. Gezien de beschikbaarheid van de basiscompetenties kan dit geen pro-
bleem zijn. Centra voor lerarenopleiding zouden hier een oplossing kunnen bieden,
maar dit zijn wellicht nog toekomstdromen.

Graag wijzen we op een aantal winstpunten bij het in elkaar vloeien van de verschillen-
de stadia in de professionele ontwikkeling. Dankzij een reflectie op de praktijkervarin-
gen tijdens de ingroeifase kan de kloof of de systeemscheiding tussen theorie en praktijk
overbrugd worden. De ervaringen en de reflecties van de beginnende leerkrachten kun-
nen immers een aanzet zijn voor bijvoorbeeld seminaries of werksessies die in samen-

werking met of zelfs op het opleidingsinstituut georganiseerd worden. De praktijkschok
van de beginnende leraar wordt opgevangen en het opleidingsinstituut kan daadwerke-
lijk in samenwerking met het onderwijsveld, de scholen en de begeleidingsdiensten, een

vernieuwde visie op onderwijs realiseren. Doordat de beginnende leraar begeleid wordt
in zijn confrontatie met de school, zullen ook de meso-aspecten van het leraarschap be-

ter in de opleiding kunnen worden geïntegreerd. Leren op de werkplek hangt echter
niet alleen af van ervaring, leeropvattingen, leervermogen en motivatie, maar ook van de

mate waarin werknemers hierop voorbereid zijn tijdens hun opleiding (Onstenk, 1999).

Uiteraard veronachtzamen we de stimulansen op de werkvloer niet, maar de ontwikke-
Iing van een lerende attitude, het accent op samen\Merkend en onderzoekend leren in de

lerarenopleiding en de aandacht voor communicatieve vaardigheden (in functie van col-
legiale interactie en overleg) zijn belangrijke voorwaarden voor succesvol leren op de

werkplek.
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Voorbeelden van een zeer systematische ingroei in het beroep zijn de dualisering uan het

opleidingsnaject of de duale leerroutd4. Dít zijn leersituaties waarbij de leraar deeltijds

werkt en deeltijds aan het opleidingsinstituut zijn opleiding doormaakt. Zowel het op-

leidingsinstituut, het werkveld (de school), als de toekomstige leraar delen de verant-

woordelijkheid voor de ingroei in het beroep. De duale of de gedualiseerde route ver-

vangt dan, geheel of gedeeltelijk de initiële opleiding. De certificering geschiedt na de

duale opleiding. Het verschil met traditionele opleidingsroutes ligt op het vlak van de

aard en de omvang van de tijdsbesteding in de werkomgeving en de wtlze van samen-

werking tussen school en lerarenopleiding. Nu al kennen vele lerarenopleidingen in
Vlaanderen studenten die werken en tegelijk hun lerarenopleiding volgen, maar er zrjn

geen afspraken tussen de lerarenopleiding en de school waar de leraar werkt. Er is dus

geen afstemming tussen de leer- en werkervaringen, en precies die afstemming maakt de

kern uit van gedualiseerde of duale leerroutes. Buitenlandse voorbeelden leren ons dat

duale of gedualiseerde leerroutes rijke leereffecten aanreiken zowel voor de school als

voor de opleiding (Aelterman & Schepens, 2002).

Gedualiseerde leerroutes steunen op een partnerschap tussen scholen en lerarenoplei-

dingen (cf, de "professional development schools" in de US en Engeland) waarbij scho-

Ien op een gestructureerde basis participeren in het opleiden van leraren. Partnerschap

leidt tot een "win-win"-relatie voor school en opleiding. Er is allereerst de vorming van

mentoren met het oog op de begeleiding van studenten. Gespreks- en coachingsvaardig-

heden staan centraal in deze vorming, vaardigheden die ook belangrijk zijn in een pro-

fessionele leergemeenschap (cf. supra). In een gestructureerd partnerschap gaat het er

echter ook om de scholen meer te betrekken bij het uittekenen van leerlijnen die zowel

via theorie als via praktijkervaringen opgebouwd worden. Mentoren en stagebegeleiders

moeten ook een inbreng hebben in het curriculum van de initiële lerarenopleiding (bij-

voorbeeld door het uitwerken van opdrachten, het suggereren van de sequentie in het

leeraanbod of het aanreiken van evaluatiecriteria). Hierdoor groeit een grotere betrok-

kenheid van de school en de mentor bij de opleiding. Die betrokkenheid is een funda-

mentele basis om het ontwikkelingsproces van studenten te begeleiden. Het is dan de

opdracht van het opleidingsinstituut om uit die diversiteit van praktijkkennis en con-

rexten een curriculum uit te werken dat ruimte laat voor de ontwikkeling van transfer-

potentieel, opdat de student met de diversiteit van contextenínzt1n beroepspraktijk zou

kunnen omgaan. Opleiders en studenten krijgen via partnerschappen ook meer voeling

met de concrete onderwijsrealiteit, een voeling die verder reikt dan een stagebezoek.

Omgekeerd geldt voor de school dat zij door die betrokkenheid bij de lerarenopleiding

34 Het onderscheid tussen duale en gedualiseende leenroutes ligt in het statuut van de
aspirant-lenaar. ln de duale leennoute wordt de aspirant-leraar als wenknemer
beschouwd [en betaald]. ln een gedualiseerde leerroute is de aspinant-leraar stu-
dent [zie o.m. Korthagen & Tigchelaar, 2OO2).
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kansen krijgen om onderwijsvernieuwend te werken omdat ze worden gestimuleerd tot
transparantie en zelfevaluatie en veel directer betrokken zijnbij innovatieve ontwikke-
lingen. Meerdere onderzoeksresultaten bevestigen die "win-win"-relatie (zie o.m. Mc In-
tyre & Hagger, 1992).

4.2 Ruimere invulling van de nascholing

Scholing van leraren vanuit een ontwikkelingsperspectief veronderstelt ook een ruimere
definiëring van het begrip nascholing. In het concept van professionele ontwikkeling
gekoppeld aan teamonrwikkeling, wordt "overdracht van nieuwe kennis" vooral gezien
als een middel om de eigen (praktijk)kennis te bevragen en zodoende zelf nieuwe ken-
nis te creëren. Die visie sluit aan bij de constructivistische leertheorie: zelf betekenis ge-

ven aan de context en de nieuwe input om zo nieuwe kennis op te bouwen. Leren staat

hierbij ten dienste van de continue verbetering van het handelen (Lieberman, 1996).
Hiertoe is niet alleen verandering van gedrag noodzakelijk, maar ook verandering van
opvattingen en assumpties. Dit hebben we hierboven al beklemtoond bij de beschrij-
ving van het belang van reflectie. \Vaar voorheen vooral het accent gelegd werd op na-
scholen in de betekenis van opleiden (gedefinieerd vanuit een aanbod) t gaat eÍ nu meer
aandacht naar leren (geformuleerd vanuit de behoeften van de lerende).

Het is dus correct dat Eraut (1995b) en anderen voorstellen om het traditionele nascho-
lingsbegrip te vervangen door het begrip stafontutihkelizg. Stafontwikkeling in de zin
van leerprocessen die gericht ziln op het verbeteren van beroepsgerichte kennis, vaardig-
heden en attitudes, zoals die bijvoorbeeld in de beroepsprofielen worden geformuleerd.
Dit is dus ruimer dan alleen deelnemen aan nascholingsactiviteiten. Nascholing (in de

traditionele betekenis) is slechts één facet van stafontwikkeling of professionele ontwik-
keling van leerkrachten. \fle noemen hier nog even de andere mogelijkheden of model-
len van leren die complementair zijn (Sparks en Loucks-Horsley,1990). Enkele ervan
hebben we al genoemd hebben bij de bespreking van de professionele leergemeenschap.

Het zelfgestuurd leren, geconcretiseerd in het lezen van vakliteratuur of het bijwonen van
conferenties. Een tweede model van leren is obseruatie en beoordeling. Leraren krijgen
feedback over hun functioneren in de klas door wederzijdse observatie, coaching, inter-
visie of evaluatie. Reflectie op het eigen handelen is wel de kern van dit model. Hier be-

nadrukken we ook de zelfevaluatie. Een derde model is betrokleenheid bxJ uernieuwings-
projecten. Door mee te werken aan verschillende activiteiten ontwikkelen leerkrachten
nieuwe kennis en vaardigheden. Een vierde model is het trainingsmodel leraren krijgen
groepsgewijze instructie. Een vijfde model legt de nadruk op onderzoek, meer bepaald
actieonderzoek. Op grond van een praktijkprobleem wordt via dataverzameling en -ana-
lyse naar een oplossing gezocht.
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Het spreekt voor zich dat wanneer scholen verondersteld worden de professionele ont-
wikkeling van de leraren te ondersteunen, dit ook consequenties heeft voor de scholing

van directies en begeleiders. In andere bijdragen van dit boek wordt hier ook grondig op

ingegaan. Directies en begeleiders zullen immers veel meer coach zrln van lerende indi-
viduen en van lerende organisaties. Zr1 zrilen zich als kritische vriend opstellen die uit-
daagt, spiegelt en in dialoog gaat Ze zullen minder uit de hoek komen als een autoriteit
die oplossingen stuurt en oplegt. In professionele leergemeenschappen zijn directies en

begeleiders veeleer deelgenoot in het samen ontwikkelen en zoeken naar oplossingen.

Dit vraagt van directies en begeleiders goede communicatieve en coachende vaardighe-

den en een onderzoekende, stimulerende, creatieve en innovatieve ingesteldheid. De

scholing van directies en begeleiders zal ook worden verbonden aan de visie op een pro-
fessionaliseringsbeleid dat we hierboven hebben beschreven. Hierbij mogen we niet uit
het oog verliezen dat het bewaken en het realiseren van pedagogische concepten vol-

doende ruimte moet krijgen in het competentieprofiel van de directeur. Een directeur

die ook op bestuurlijk vlak geacht wordt zijn organisatie te managen. Het belang van

collegiale netwerken en intervisie onder directies en begeleiders is hier ook van een niet

te onderschatten belang.

Tot slot willen we nog aanstippen dat ook de professionalisering van de lerarenopleider

niet uit het oog mag worden verloren. Lerarenopleidingen moeten model staan en moe-

ten inspirerend werken voor de wijze waarop toekomstige leraren dienen te functione-
ren. Lerarenopleider zijn is een leerproces net als leraar zijn. Lerarenopleiders hebben

dus ook de verantwoordelijkheid en de plicht om hun eigen ontwikkeling te sturen. Een

beroepsstandaard voor lerarenopleiders, naar analogie met de beroepsprofielen voor le-

raren, kan hier een hulp zijn (zie Aelterman e.a., 2000). Daarnaast moeten leertrajecten

en opleidingen voor opleiders dringend meer aandacht krijgen.
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E lnternationale trend, nationale bijzonderheden

De afgelopen decennia zisn er in een reeks van landen allerlei veranderingen opgetreden
in en rond het bestuur van scholen. Ondanks duidelijke verschillen in politieke tradities
en sociale contexten, zijn er opvallende parallellen tussen landen in de trend naar decen-
tralisatie van beleid en meer autonomie van instellingen (zie voor een Europees over-
zicht Eurydice, 2000). De verantwoordelijkheid voor tal van operationele beslissingen
op schoolniveau is in veel landen uitgebreid. In een aantal landen is de beslissingsbe-
voegdheid over het personeelsbeleid uitgebreid en zijn ook de waterdichte schotten tus-
sen verschillen soorten kosten (personeel en materiële toerusting) verdwenen en omge-
zet in een zogenoemde lump sum (d.wz. een brede bestedingsbevoegdheid). Op het ter-
rein van het curriculum en het toezicht daarentegen is er in een aantal landen sprake van
meer centralisatie (bijvoorbeeld Engeland). In België, zo constareert het Eurydice-rap-
port, heeft er vooral een decentralisatie plaatsgevonden in het kader van de federalise-
ring van het land.

De algemene internationale trend van decentralisatie van verantwoordelijkheden en ta-
ken hangt duidelijk samen met een algemene omslag in het denken over de rol van over-
heden en de publieke sector. Die omslag voltrok zich na de oliecrisis in het midden van
de jaren zeventig en uitte zich in beheersing van (nationale) uitgaven, meer invloed en
keuzevrijheid van cliënten en een meer bedrijfsmatige sturing. In de Angelsaksische we-
reld (Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland) werden deze

veranderingen vooral bepleit als alternatief voor het overheidsmonopolie op de levering
van publieke diensten (zie uiwoerig \X/hitry Power & Halpin, 1993). De geschiedenis
van het Belgische (en ook Nederlandse) onderwijsbestel laat echter zien datde introduc-
tie van de "quasi-markt" (vrije schoolkeuze, zelfsturing en vraagfinanciering) niet nood-
zakelijk tot stand hoeft te komen op basis van een economisch paradigma, maar ook het
resultaat kan zyn van sociaal-culturele factoren. Comparatief bezien bevindt het Belgi-
sche bestel zich traditioneel tussen het Angelsaksische model van individualisme en lo-
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kalisme aan de ene kant en het continentale model van krachtige overheidsbemoeienis

en centralisme aan de andere kant. Deze historische wortels gaan terug tot het School-

pact uit de jaren vijftig van de vorige eeuw en hebben hun weerslag gehad op de wijze

van besruren binnen de onderwijsnetten. Dit heeft als consequentie dat zowel de vorm

als de inhoud van de beleidsvoering per net en ook soms binnen de netten kan verschil-

len.

Samenvatrend kunnen we stellen dat de opkomst en betekenis van de term beleidsvoe-

rend vermogen in de eerste plaats begrepen moeten worden in het licht van recente in-
ternarionale veranderingen in de sturing van het onderwijs. Sinds de jaren tachtig is het

onderwijs in veel landen steeds meer in het teken komen te staan van het marktdenken

en de bedrijfsmarige aanpak van publieke instellingen. In de tweede plaats kan het be-

grip beleidsvoerend vermogen ook geplaatst worden in de Belgische traditie van zelfre-

gulering en private uiwoering in en rond onderwijsbeleid. Deze achtergrondverschillen

(marktdenken en traditionele vrijheid van onderwijs) zijn mijns inziens belangrijk bij de

beoordeling van het begrip beleidsvoerend vermogen van scholen. Een klakkeloze na-

volging van buitenlandse modellen, waar vaak de marktideologie domineert, kan vol-

gens mij contraproductief werken in de bestuurlijke context \ /aar de autonomie van

scholen een meer sociaal-culturele waarde vertegenwoordigt.

Beleidsvoererïd verÍnogen; rnultipele actoren en
llt\Jeaus

Het beleidsvoerend vermogen wordt over het algemeen gedefinieerd als de mate waarin

scholen in staat zijn zelfstandig een eigen beleid te voeren. Maar wat moeten we nu met

de elementen "zelfstandig" en "eigen beleid" in een dergelijke omschrijving? Sterker

nog, waar staat het begrip "school" nu voor?

In de nieuwe bestuursfilosofie van vergroting van de beleidsruimte van scholen en waar-

in het begrip "beleidsvoerend vermogeÍl' zo'n centrale rol speelt, blijft vaak in het mid-
den wie de primaire verannvoordelijke voor de beleidsvoering is. In wet- en regelgeving

wordt de primaire verantwoordelijkheid meestal gelegd bij de "mandaathouder" of "ei-

genaar" van een organisatie. In de publieke sector is dat meestal de instantie die de be-

sluiten neemt (regering, parlement en besturen). Uit de bestuurskundige literatuur (To-

renvlied, 1996) weten we echter dat de uiwoerders van beleid een sterke invloed uitoe-

fenen op de beleidsvoering in het algemeen, omdat zij de mogelijkheid hebben om eer-

der genomen besluiten te veranderen op basis van hun eigen kennis, inzichten en belan-

gen. Nog ingewikkelder is het in publieke sectoren waar vanouds private uiwoerders en

belangenhebbenden een belangrijke stem hebben. \Wie is nu in het geval van een school
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de "mandaathouder" of "eigenaar"? De overheid, het bestuur of inrichtende macht, de

directie, de professionals, de cliënten?

Formele benaderingen (die uitgaan van wetgeving, contracten en dergelijke) geven wel
oplossingen voor dit vraagstuk op papier, maar die oplossingen doen dan vaak geen

recht aan de veelvormige werkelijkh eid. Zo ligt het vanuit een formele benadering voor
de hand om een tweedeling te maken tussen beleidsvoering en bedrijfsvoering, dat wil
zeggen tussen diegenen die beleidsbesluiten nemen en diegenen die beheerskwesties re-

gelen en besluiten uitvoeren. Bestuur of inrichtende macht opereren aan de kant van de

beleidsvoering, daarbij vertrouwend op de inzet van de schoolleiding op beleidsgebied
(bijvoorbeeld bij de voorbereiding van besluiten door het leveren van informatie en spe-

cifieke deskundigheid). De schoolleiding zorgt overwegend voor de bedrijfsvoering,
hoewel de ervaring leert dat delen van de bedrijfsvoering ook in andere handen kunnen
liggen (bijvoorbeeld bij administratiekantoren). \Waar moeten we in dat geval het be-

leidsvoerend vermogen situeren?

De zaak wordt nog complexer wanneer we een stabeholders-benadering kiezen. F,en sta-

keholderkan gedefinieerd worden als iedere actor die in een of andere ruilverhouding tot
een organisatie staat (simpel gezegd: die iets geeft en iets terugkrijgt). In het geval van de

school ztjn dat bijvoorbeeld: overheden, besturen, personeelsleden, Ieerlingen, ouders,

vervolgonderwijs, andere afnemers, ondersteuners. Al deze actoren opereren op hun
beurt weer op verschillende niveaus binnen en buiten de schoolorganisatie: in medezeg-

genschapsorganen, vakbonden, lokale en landelijke organisaties of verenigingen. Uiter-
aard is er een hiërarchie aan te leggen, maar in de praktijk dragen ze allemaal een steen-

tje bij of doen afbreuk aan het beleidsvoerend vermogen. \flat is in dat geval het beleids-

voerend vermogen van de school?

Samenvattend kunnen we stellen dat de school een organisatie is met meerdere dimen-
sies. Beleidsvoering kan dan ook niet gezien worden als een volkomen rationeel en line-
air proces. Rationaliteit veronderstelt dat er consistentie bestaat tussen de nagestreefcle

doeleinden van beleid en de gekozen middelen. Vaak ontbreekt bij de beleidsbepalers

een goed overzicht aan keuzemogelijkheden, alle mogelijke doeleinden en €en inzicht in
de consequenties van besluiten. Verder veronderstelt lineariteit dat besluiten ook precies

zo worden uitgevoerd als besloten. Zoals bekend worden meestal al beleidshandelingen
verricht, wanneer nog geen besluit is gevallen en vaak worden besluiten "omgebogen" in
de uiwoering. Daarom moeten we ons bewust zijnvan de lessen die te trekken zijn uit
onderzoek naar de feitelijhebeleidsvoering. Daaruit komr naar voren dar beleidsvoering
meer een proces is dat beetje bij beetje vorm krijgt (incrementeel) en beïnvloed wordt
door vele factoren die situatieafhankelijk zijn. Zo kan een school die een uitstekend vei-
ligheidsbeleid voert (risicofactoren zoveel mogelijk probeert uit te sluiten), toch slacht-
offer worden van een ongewenste gebeurtenis, zoals geweldpleging door leerlingen of
een gevaarlijke brand.
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Kwaliteitscriteria voon beleidsvoerend vermogen?

De centrale hypothese achter de wisseling van de besturingsfilosofie is dat de school zelf,

beter dan de overheid of andere "mandaathouders", in staat is doelen en middelen op el-

kaar af te stemmen als het gaat om het leveren van goed onderwijs. \íil deze hypothese

bevestigd worden, dan zal de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding, de beleidsvaststel-

ling en de beleidsuiwoering van scholen (kortom de beleidsvoering) aan zekere eisen

moeten voldoen.

Voor de beoordeling van de kwaliteit van de beleidsvoering kunnen we verschillende in-
valshoeken kiezen:

De juridisch-formeleinvalshoek. Deze richt zich op algemene beginselen van behoor-

lijk bestuur. Men kan denken aanzaken als rechtszekerheid, evenredige afweging van

belangen, behoorlijke klachtenbehandeling en motivering van besluiworming. Deze

beginselen zijn over het algemeen nog redelijk vast te leggen in wet- en regelgeving.

Verschillende publieke instanties kunnen hierop toezien, zoals de inspectie en ook de

onderwijsraad.

De economisch-bedrijfmatige invalshoek. Deze richt zich op eisen inzake doelmatige

uiwoering. Voorbeelden van dergelijke eisen zijn: effèctiviteit, efficiëntie, uiwoer-
baarheid, flexibiliteit en eenvoud. Het is vooral deze invalshoek die sinds de tweede

helft van de jaren tachtig sterk in de belangstelling staat in de publieke sector. Hier-
voor zijn verschillende termen ín zwang zoals New Managerialism en New Public
Management. Na aanvankelijke aarzeling is deze invalshoek ook in het onderwijs

steeds meer ingeburgerd geraakt, zeker toen er verbindingen te maken waren met de

effectieve-schoolbeweging. De discussie gaat meestal over de mogelijkheid en ook

wenselijkheid van het gebruik van bedrijfsmatige "managementtools" voor sturing
van scholen. Eisen ten aanzien van doelmatige uiwoering zijn moeilijk procesmatig

vast te leggen. Daarom kan men beter kiezen voor ondersteunende maatregelen (sti-

mulering via financieringswijze, budgetfinanciering en managementopleidingen).
Toezicht kan uiteraard wel uitgeoefend worden op de uitkomsten.

De politiek-maatschappelijkr invalshoek. Op basis van deze invalshoek van het be-

leidsvoerend vermogen wordt waarde toegekend aan de inrichtingseisen van scholen

en hun sturingsorganen en worden ook eisen gesteld aan de maatschappelijke func-

ties die scholen vervullen. Dit laatste hoeft niet alleen betrekking te hebben op leer-

Iingresultaten (diploma's, burgerschapscompetenties), maar kan ook slaan op de

school als organisatie (bijdrage aan goede educatieve infrastructuur, non-discrimina-

tie en behoorlijk werkklimaat voor werknemers). Tenslotte stelt deze invalshoek ei-

sen aan de school in termen van rekenschap (toezicht, controle en verantwoording).
Er is immers veel overheidsgeld mee gemoeid. Deze invalshoek is de laatste jaren
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weer sterker in de belangstelling komen te staan en heeft ook nieuwe impulsen ge-

kregen vanuit de private sector ("maatschappelijk veranrwoord ondernemen"). Nog
sterker dan bij de vorige invalshoek geldt dat deze eisen niet van "bovenaf" gedecre-
teerd kunnen worden. Zelfs in het geval van rekenschap kan de secror onderwijs
daarover beter zelf afspraken maken. De legitimatie van die afspraken kan dan veelal
niet langs de vertrouwde weg van wettelijke regeling of parlementaire controle verlo-
pen, maar Yraagt vertrouwen.

\7e dienen te beseffen dat de bovengenoemde invalshoeken in een zekere spanningsver-
houding tot elkaar staan. De kunst van de beleidsvoering is een goed evenwicht vinden
tussen de eisen die uit de verschillende invalshoeken voortkomen. (De juridische eis van
"rechtszekerheid" kan bijvoorbeeld op gespannen voet sraan mer de economisch-be-
drijfsmatige eis van "flexibiliteit")

Kwaliteitscriteria die aan de beleidsvoering gesteld kunnen worden sraan soms op ge-

spannen voet met elkaar en vragen keuzes. Dit betekent dat het onmogelijk is om aan

alle eisen optimaal te voldoen. Er zullen altijd belanghebbenden zijn die niet volledig te-
vreden zijn. \flelke keuze de "beste" is, wordt bepaald door het keuzecriterium dat wordt
aangelegd. Kiest men bijvoorbeeld het alternatief met de grootst mogelijke verwachte
verbetering van de situatie (maximalisatie), of het alternatief dar verwachr wordt als eer-
ste te leiden tot een aanvaardbare verbetering van de situatie ("satisficing")? De gesigna-
leerde spanning tussen verschillende kwaliteits- en keuzecriteria is vooral relevant bij het
streven naar integrale beleidsvoering, d.w.z. de afstemming van verschillende vormen
van beleid. Hierbij moet de school voor zíchzelf helder hebben welke waarden het
sterkst aangehangen worden. De aangehangen waarden bepalen in sterke mate de na te
streven doeleinden, de wenselijke handelingsalternatieven en de criteria op grond waar-
van gekozen wordt.

Tên slotte moeten de kwaliteitseisen, die vanuit de verschillende invalshoeken gesteld
worden, op een zeer uiteenlopende manier worden gewaarborgd: soms door regelge-
ving, soms door stimulering en soms ook door zelfregulering vanuit de sector onderwijs.

Gonceptuele verschillen

\7elke betekenis kan men toekennen aan de conceptuele verschillen van beleidsvoerend
vermogen in de zoektocht naar factoren die dit vermogen beïnvloeden .Ik zal proberen
in het kort daarop een anfivoord te formuleren.
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4.1 Effectieve school

De meesr spraakmakende theoretische stroming, die ook de sterkste empirische onder-

bouwing kent, is die van de effectieve school. De empirische sterkte heeft echter ook na-

delen. Het beeld dat uit de verschillende studies naar voren komt is statisch. \le krijgen

lijstjes kenmerken die sterk correleren met (de meest gemakkelijk) meetbare leerlingre-

sultaten. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de opzet van de studies: effec-

tieve scholen worden vergeleken met minder effectieve scholen. \flaar we, zeker voor een

begrip van her beleidsvoerend vermogen, behoefte aan hebben is hoe ineffectieve of
zwakke scholen effectiever kunnen worden, d.w.z. kennis over schoolverbetering en

schoolonrwikkeling.

De empirische zeggingskracht van de theorie is bovendien het grootste waar het gaat om
"proximale" variabelen, d.wz. variabelen die het dichtst staan bij het primaire proces.

De meeste van deze variabelen zijn te situeren op het niveau van de klas of hebben di-
recte invloed op het klasniveau. Voorbeelden zijn:

een veilig en ordelijk klasseklimaat;

hoge verwachtingen aan leerlingen en een prestatiegericht beleid van de school;

continue bewaking van de voortgang van de leerlingen;

duidelijke doelstellingen in verband met de basisvaardigheden van leerlingen.

Beleidsfactoren, voor zo veÍ zij niet het onderwijskundig leiderschap betreffen, laten

slechts zwakke of in het geheel geen samenhangen zien. Ten slotte is het effectieve

school-concept sterk controlegericht (meer discipline, hoge verwachtingen, goede feed-

back, etc.) en veel minder gericht op het ontwikkelen van (collectieve) leeruermogens.

Het leervermogen en ook het beleidsvoerend vermogen van de school worden als een

gegeven verondersteld. In welke mate en waarom die vermogens verschillen wordt niet

verklaard.

De grootste zwakte van de theorie van de effectieve school vind ik persoonlijk dat het

een specifieke richting in het onderwijsbeleid heeft versterkt die in wezen haaks staat op

de bestuursfilosofie van meer autonomie van en vertrouwen in scholen. \flanneer we bij-
voorbeeld kijken naar de landen waar de inspectie sterk het effectiviteitsparadigma volgt
(Engeland en Nederland), zien we sterk normerende toezichtskaders die weinig ruimte
laren voor eigen inbreng en keuzes. In het algemeen heeft de effectieve-schoolbeweging

weliswaar de bedrijfsmatige invalshoek versterkt met een ideologie van zelfstandigheid,

maar tegelijkertijd het aantal centraal gedicteerde richtlijnen (vooral op het terrein van

de onderwijsdoelen) vergroot.

Daarom is mijns inziens, het effectiviteitsparadigma tot nu toe vooral zinvol geweest

voor een beter inzicht in de condities en effecten binnen het primaire proces, maar min-
der bruikbaar voor de ontwikkeling van leer- en beleidsvoerend vermogen van de school
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als organisatie. Inmiddels zijn er wel aanzetten om de verbinding te leggen naar de
school als organisatie (zie bijvoorbeeld Cheng, 1996; Visschet L999).

4.2 lnnovatieve school/leergemeensÊhap

In de innovatieliteratuur heeft zich rond de jaren tachtig een wending voorgedaan, van
grootschalige innovaties die van bovenaf ingevoerd moesten worden naar een opvatting
die meer uitging van kleinschaligheid en verandering vanuit de school zelf. Een bekend
voorbeeld hiervan is het boek Change Forcesvan Fullan (1993).In dit boek spreekt hij
over een noodzakelijke verandering van scholen als bureaucratische organisaties naar
scholen als bloeiende "leergemeenschappen'. In scholen zou meer gestreefd moeren
worden naar samenwerking en onderlinge afhankelijkheid (interdependentie) om uit-
eindelijk los te komen van de "gebalkaniseerde" cultuur van geisoleerde leraren. Die cul-
tuur leidt tot slechte onderlinge communicatie en te veel onverschilligheid, en is daar-
om ongeschikt om collectief leren te stimuleren. Ztlnboekpast bij de omslag in het in-
novatiedenken, waarin simpele en optimistische denkbeelden over veranderbaarheid
plaats hebben gemaakt voor meer realistische opvattingen. De opgelegde en nauwkeurig
geplande veranderingsprojecten leverden te weinig op. In plaats daarvan is men steeds

meer gaan inzien dat de school zelf de drager van veranderingen moet worden, waarbij
elk teamlid een "change agent" is. Het veranderingsproces kan niet meer overgelaten
worden aan de deskundigen alleen. Om een lerende organisatie te worden moeten e!
volgens de schrijvers in deze traditie, primair twee veranderingen op de werkplek optre-
den:

1 de traditionele onafhankelijkheid van leraren moet vervangen worden door nieuwe
vormen van samenwerking;

2 de interactie tussen leraren moet het middel voor professioneel leren worden.

In beide gevallen gaat het om een andere vorm van samenwerking dan gebruikelijk is in
het onderwijs. ïaditioneel houdt men zich voor het werk met de leerlingen vast aan de
strikt individuele invulling van het werk met de eigen klas. Voor werkzaamheden buiten
de klas (bijvoorbeeld het organiseren van een sportdag) wilde men wel samenwerken
en/of taken verdelen. Bij nieuwe vormen van samenwerking gaat het om het verlenen
van wederzijdse steun en sturing. Dat kan variëren van het bespreken van elkaars erva-
ringen, het uitwisselen van materialen, het onderling afstemmen van een didactische
aanpak tot het gezamenlijk oplossen van problemen. Hoe intensiever de samenwerking,
des te groter de kans om in de interactie met collega's te leren. Dit betekent niet zozeer
een taakverzwaring als wel een taakverrijking (Imants, 1998).

Bezwaar bij dit perspectief is dat er veel minder empirische studies voorhanden zijn die
de werking van het perspectief aantonen en verklaren. Bij het concept lerende organisa-

BELEIDSVOEHEND VERMOGEN 217



tie, waar de huidige innovatieliteratuur zich nu sterk op baseert, kan men bovendien een

aantal kanttekeningen plaatsen.

I Leren us organiseren

In de eerste plaats is er een spanningsverhouding tussen leren en organiseren. Orga-

niseren is gericht op het wegnemen van onzekerheden en het structureren van activi-

teiten. Leren daarentegen is meer gericht op veranderen en kan leiden tot meer on-

zekerheid en variëteit. Om het ene te bereiken moet het andere wat "inleveren".

\Tanneer nieuwe mogelijkheden en alternatieven geëxploreerd worden, gaat dit vaak

ten koste van de verbetering van bestaande bekwaamheden. Verbetering van kennis

en vaardigheden in bestaande procedures maakt experimenteren minder aantrekke-

lijk. Hierin een balans vinden op alle niveaus van een organisatie is moeilijk - het in-

dividuele en collectieve niveau en dat van de organisatie als geheel. Eenzelfde dilem-

ma geldt voor het onrwerpen van organisaties. \íanneer een organisatie te rigide

wordt, is zij niet meer in staat om snel te reageren op veranderingen en nieuwe uit-
dagingen. \Tanneer een organisatie daarentegen te los georganiseerd is, kan de inte-

gratie tuss€n de samenstellende delen zoekraken en het vermogen om als organisatie

te leren afnemen. Het over het hoofd zien van deze spanningsverhouding kan leiden

tot onrealistische verwachtingen of onbenut potentieel.

2 Foutencontrole

In de tweede plaats, en min of meer in het verlengde van het vorige punt, stapt men

in de literatuur over lerende organisaties iets te gemakkelijk over het vraagstuk van

de foutentolerantie heen. In een bureaucratie wordt in zekere mate van de onzeker-

heid, onrust en angsr bij de werknemers gebruik gemaakt, door hen aan te zetten tot
regelvolgend gedrag. Organisaties die permanent willen veranderen, zoals de voor-

standers van de lerende organisatie voor ogen staat, hebben echter niets aan voor-

zichtige en gehoorzame medewerkers. Om de mensen veranderingsbereid te maken,

moeten fouten getolereerd worden. Sterker nog, veel auteurs zien fouten als een be-

langrijke bron voor het leren. Daarmee zien zij over het hoofd dat bij veel en voort-
durend veranderen ook onzekerheids- en angstgevoelens horen. \(/anneer medewer-

kers voortdurend uitgedaagd worden om te veranderen, dan kunnen die gevoelens

alleen maar gedempt worden door de foutentolerantie steeds verder op te schroeven.

Dat kan uiteindelijk leiden tot slordig gedrag en mogelijk zelfs chaos. Met andere

woorden er is een grens aan die foutentolerantie. Over waar die grens ligt, is de lite-

ratuur tot nu toe echter vaag.

Uit de moderne organisatieliteratuur zijn belangrijke inzichten te halen voor het leren

van organisaties en het ontwikkelen van het beleidsvoerend vermogen. \íe dienen ech-

ter te beseffen dat leren en organiseren op gespannen voet met elkaar staan. In de prak-

tijk betekent dit dat het mogelijk is om een traditioneel beleidsplan te schrijven, wan-
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neer \ry'e de school zien als een rationele organisatie in een redelijk stabiele omgeving, en

de managementbeslissingen een voorspelbaar resultaat opleveren. \íanneer echter de

omgeving complexer en veel minder stabiel is dan is zo'n plan te kwetsbaar en een veel
te rigide instrument. In dat geval volstaat een strategisch plan met een grove schets van
doelen en middelen en dient de school (en zeker de leiding) zich veel meer in te stellen
op procesmanagement om veranderingen te begeleiden en leerervaringen te stimuleren.
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EEN EIFIEtrlEFI FUNCTIEPAKKET
VOOFI SCHCILEN: MEEFI
EIELEItrlSiVCIEFIEI\ID
VEFIMGIGEI\ IEi Ncltrtlci!

Pnof. Fons van Wieringen
VoorzitLer van de Nederlandse Ondenwijsraad

E Vonmlng van sociaal kapitaal als nieuwe functie?

De functiebreedte van scholen neemt toe €n daarmee de kans op conflicten tussen de
functies. Dat oplossen op een landelijk niveau is waarschijnlijk geen reële optie. Voor
een oplossing op het niveau van de school is heel wat nodig aan beleidsvoerend vermo-
gen.

Kijken we als voorbeeld naar het Nederlandse onderwijs. Het onderwijs en de volwasse-
neneducatie zijn ondergebracht in scholen die aangeduid worden als regionale opleidin-
gencentra (ROCt). ROCt worden verondersteld meerdere functies tegelijkertijd te veÍ-
vullen. Deze uiteenlopende functies stellen nogal diverse eisen aan de interne organisa-
tie van ROC's. Bij een indeling in functies kunnen we te rade gaan bij Rosenfeld
(1998). In het licht van de toekomstige ontwikkeling van competitieve regionale econo-
mieën ziet Rosenfeld vier taken weggelegd voor het (beroeps/technisch)onderwijs:

de toelevering van voldoende geschoolde (jonge) vaklieden, om te voldoen aan de
economische vraag op de regionale arbeidsmarkt;
het onderhoud van kwalificaties en comperenties van werkenden in de regio;
het ondersteunen van sectorale innovaties in het regionale bedrijfsleven;
het initiëren en onderhouden van innovatieve netwerken van regionale bedrijven en
ondernemers.

Deze vier functies liggen alle in de sociaal-economische sfeer. Het gaat om initiële oplei-
ding, nascholing, bijscholing en regionale bedrijfsontwikkeling.

Als doelstellingen voor het onderwijs worden verwoord in artikel 1.2.1van de Wet Edu-
catie en Beroepsonderwijr. "Beroepsonderwijs is gericht op de theoretische en praktische
voorbereiding voor de uitoefening van beroepen, waarvoor een beroepskwalificerende
opleiding is vereist of dienstig kan zijn. Het onderwijs bevordert tevens de algemene
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vorming en de persoonlijke ontplooiing van de deelnemers en draagt bij tot het maat-

schappelij k functioneren. "

Naast de kwalificerende functies liggen er dus ook taken met berekking tot:

de algemene vorming;
de persoonlijke ontplooiing van de deelnemers;

het maatschappelijk functioneren.

Het Cinop heeft hieibij aansluitend een Profiel burgerschapscompetenties voor het on-

derwijs opgesteld (Onstenk 2002). Het gaat bij de onmikkeling van een profiel burger-

schapscompetenties om de maatschappelijke en culturele kwalificatie. Het profiel be-

perkt zich tor de uitwerking van maatschappelijk functioneren i.c. burgerschap. Het on-

derdeel van persoonlijke ontplooiing is er niet in opgenomen.

Het COLO ziet Burgerschapscompetenties "bestaan uit de geïntegreerde set kennis,

vaardigheden en houdingen om binnen het politieke, sociale, culturele en economische

domein adequaat en verantwoordelijk te kunnen functioneren, op basis van normatief
en waardebewust handelen."

De sociale functie van het onderwijs krijgt de laatste tijd een impuls vanuit het begrip

sociaal kapitaal.Tussen de brede internationale aandacht voor het wel en wee van socia-

le verbanden in de moderne samenleving nemen de publicaties van Robert Putnam be-

treffende de graduele desintegratie van sociale verbanden in de Verenigde Staten over de

laatste decennia, een belangrijke plaats in. De studies van Putnam hebben geresulteerd

inzrjnveelbesproken boek BowlingAlone (Putnam,2000). De titel vanzijn boekver-
wijst naar het gegeven dat weliswaar meer mensen zrjn gaan bowlen in de Verenigde Sta-

ren, maar dat dit tegelijkertijd veel minder in georganiseerd verband gebeurt. De teloor-

gang van de eens zo populaire "bowling leagues" staat zo als metafoor voor het verlies

aan sociale netwerken die een dieper wederzijds verband leggen tussen mensen in de

Verenigde Staten. Juist deze diepere sociale relaties gebaseerd op wederkerigheid zijn
volgens Putnam belangrijk in een samenleving. De aanwezigheid van zulke waardevolle

sociale verbanden bestempelt Putnam dan ook als zijnde sociaal kapitaal. En de over-

gang van bowlingcompetities naar terloopse bowlinguitjes waar mensen maar weinig
notie hebben van de passanten om zich heen, beschouwt Putnam als een verlies aan so-

ciaal kapitaal.

Hoewel na Putnams publicaties het concept van sociaal kapitaal een breed bediscussi-

eerd onderwerp is geworden, zijn het de socioloog Pierre Bourdieu en de antropoloog

James Coleman geweest die de term hebben geïntroduceerd. In de jaren tachtig ge-

bruikten zowel Bourdieu als Coleman het concept om in het onderwijs verschillen in
leerprestaties (i.e. de kwalificerende functie) tussen kinderen te verklaren. Putnam heeft

met publicaties in de jaren negentig sociaal kapitaal voor een breder publiek interessant

gemaakt door het naast onderwijs onder andere ook in verband te brengen met het
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functioneren van democratische instituties en de economische onrwikkeling van lan-
den. De ontwikkelaars van de term sociaal kapitaal geven verschillende definities.

Pierre Bourdies: "De som uan de actuele en/ofpotentiële hulpmiddelen die uoortkomen uit
het bezit uan een duurzaam netwerh uan min ofmeer gei'nstitutionaliseerde relaties aan we-

derzijdse bekendheid of erhenning. "Bourdieu ziet vooral twee elementen, namelijk de so-

ciale betrekkingen die mensen in staat stellen om hulpbronnen naar zich toe te halen die
in het bezit zljnvan de collectiviteit en voorts de hoeveelheid en hoedanigheid van deze

hulpbronnen.

James Coleman: "Social capital constitutes a particular bind. of resource auailable to dn ac-

tor. Social capital is defined by its function. h is not a single entity" maar een variëteit van
verschillende entiteiten met twee overeenkomstige elementen: ze bestaan alle uit een as-

pect van sociale structuren, en ze maken bepaalde acties van actoren - zowel personen
als corporatieve actoren - binnen deze srrucruur mogelijk.

De definities hebben als gemeenschappelijke notie dat sociale verbanden een belangrij-
ke waarde (kapitaal) vertegenwoordigen (voor zowel personen, groepen, bedrijven als

samenlevingen) doordat er wederzijds voordeel uit kan worden gehaald. Dit voordeel
komt tot stand op basis van de positieve eigenschappen die toegekend kunnen worden
aan sociale verbanden: voornamelijk sociale normen, vertrouwen en wederkerigheid.
Het uiteindelijke profijt bestaat erin dat individuen en groepen in staat worden gesteld
om acties te ondernemen die zonder de aanwezigheid van sociale verbanden niet tot
stand waren gekomen, of enkel tegen hoge (transactie)kosten.

Sociaal kapitaal is het halen van verschillende soorten ondersteuning uit het relatienet-
werk. Er zijn verschillende auteurs die ingaan op de verhouding tussen sociaal kapitaal
en andere vormen zoals frsiek en menselijk kapitaal (opleiding, scholing, deskundig-
heid, competentie). De voor onderwijs in theoretische zin meesr aanrrekkelijke is die
waarin gewezen wordt op de omzettingsmogelijkheid van de hulpbronnen verankerd in
sociale netwerken, in andere soorten kapitaal zoals menselijk kapitaal (Ream, 2003).
Simpel gezegd: het leren opbouwen en onderhouden van netwerken draagt bij aan het
vormen van menselijk kapitaal. Sociaal kapitaal draagt bij aan onderwijsresultaten.

De toegevoegde waarde van sociaal kapitaal voor individuen en groepen (naast mense-
lijk, fysiek en cultureel kapitaal) uit zich in de capaciteit om vraagstukken op te lossen

dan wel om de (kosten van) coórdinatie van deze vraagstukken te optimaliseren. De om-
vang en samenstelling van sociaal kapitaal hebben langs verschillende kanalen invloed
op deze capaciteit tot handelen en coórdinatie. Sociaal kapitaal is waardevol omdat het
coórdinatieproblemen oplost, transactiekosten vermindert en de informatiestroom naar
en tussen individuen vergemakkelijkt. Putnam (1993) stelt dat sociaal kapitaal collectief
werk vergemakkelijkt en uiteindelijk economische en gemeenschapsontwikkeling on-
dersteunt. Sociaal kapitaal is een belangrijke hulpbron omdat mensen berer samenwer-
ken als ze elkaar kennen, begrijpen, vertrouwen en zich met elkaar identificeren.
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Sociaal kapitaal kan gezien worden als een individuele eigenschap. Maar het kan ook

worden opgevat als een kenmerk van organisaties en gemeenschappen. Bolino et al

(2002) omschrijven organizational citizenship behauion gedrag van werknemers dat ver-

der gaat dan de functievereisten en dat niet direct of expliciet is erkend door het forme-

le beloningssysteem en dat het functioneren van de organisatie bevordert.

\íanneer verronen mensen dit gedrag, dit organisatieburgerschap? Individuen gaan ver-

der dan hun formele baan/positievereisten als ze tevreden ztln met hun baan/positie of
betrokken bij de organisatie, als ze intrinsiek voldoeninggevende taken vervullen en/of
als ze ondersteunde of inspirerende leiders hebben. Bolino et il, (2002) ontwikkelen een

model voor de samenhang tussen sociaal kapitaal en de prestaties van een organisatie.

Sociaal kapitaal is niet de afhankelijke variabele, sociaal kapitaal is een gevolg van orga-

nisatieburgerschap. Sociaal kapitaal vormt een schakel in de relatie tussen organisatie-

burgerschap op een individueel niveau en prestati€s van de organisatie. Organisatiebur-

gerschap draagt bij aan de vorming van sociaal kapitaal. Overigens stimuleert sociaal ka-

pitaal op zijn beurt aanvullend burgerschapsgedrag. Sociaal kapitaal draagt bij aan de ef-

fectieve functionering van organisaties.

Hoe draagt organisatieburgerschap bij aan de prestaties van een organisatie? Bolino et al

(2002) sommen onder meer de volgende bijdragen op:

maakt hulpbronnen vrij voor productieve doelen;

- vermindert de behoefte om schaarse middelen in te zetten voor pure onderhouds-

functies;

vergemakkelijkt de afstemming tussen teamleden en tussen teams onderling;

- vergroot de aantrekkingskracht van organisaties voor hoog gelavalificeerde werkers

door een plezieriger werkomgeving te bieden;

- verhoogt de stabiliteit van een organisatie door de variatie in de prestaties van indivi-
duele werknemers te verkleinen;

- vergroot het vermogen van een organisatie om op omgevingsveranderingen te reage-

ren.

Een school vormr sociaal kapitaal door inzet van alles watze in huis heeft: onderwijsin-

houd, onderwijsproces, schoolorganisatie. Elke school legt waarschijnlijk zijn eigen ac-

cenren om sociaal kapitaal te bevorderen. Gedragsregels zijn voor sommige scholen het

belangrijkste, voor andere scholen het schoolklimaat of bepaalde vakken waarin sociaal

kapitaal expliciet aan de orde komt. Een school kan verbindingen leggen tussen de ver-

schillende manieren waarop sociaal kapitaal opgebouwd kan worden.
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E Manieren om de functiebreedte beheensbaar te hou-
den

\fat kan een school doen aan het opbouwen en benutten van sociale netwerken? Heeft
een school voldoende mogelijkheden, voldoende ruimte en voldoende instrumenten
("capabiliry") om deze functie verder gestalte te geven? \7e zullen hier een zestal manie-
ren kort langslopen, zonder te willen beweren dat deze zes manieren alles zeggen over de
functie van de school bij de vorming van sociaal kapitaal (van \Wieringen & Berghou-
wer,2004).

2.1 Didactisch concept van het onderwijs zelf

De eerste manier om het opbouwen en benutten van sociale netwerken te leren, ligt in
een specificatie van het onderwijsconcept van de school voor dit doel. In bijvoorbeeld
het beroeps/technisch onderwijs is de aanstaande beroepsuitoefening war
leerlingen/deelnemers motiveert of kan motiveren. Binnen het didactisch concept van
onderwijs is het van groor belang dat de eigen verantwoordelijkheid van de
leerlingen/deelnemers wordt benadrukt.

Scholen organiseren extracurriculaire activiteiten om de binding van leerlingen/deelne-
mers met de school en het onderwijs te versterken. Daarbij wordt soms gebruikgemaakt
van "natuurlijk leren': de extracurriculaire activiteiten worden een onderdeel van het
leerproces. Een school heeft bijvoorbeeld een fitnesscentrum ingericht binnen de muren
van de school, waar leerlingen/deelnemers bij wijze van stage werkzaam kunnen zijn.
Met deze praktijkstage kunnen zij studiepunten verdienen. Deelname aan de activiteit
geschiedt dus op basis van vrijwilligheid, maar er kunnen wel 'punten' mee worden ver-
diend.

Naarmate het lukt een hoger percentage van de groep een gevoel van medeverantwoor-
delijkheid voor de leeromgeving te geven, neemt de kans toe dat ook de moeilijk bereik-
bare leerlingen/deelnemers het als wenselijk gaan ervaren om verantwoordelijk gedrag te
vertonen. De gevoelsmatige binding die leerlingen/deelnemers met een opleiding heb-
ben is direct gekoppeld aan het gegeven dat zq de opleiding volgen om een beroep te le-
ren. In Rotterdam bleek het uiwalpercentage aan een opleiding voor onderwijs sterk re-
rug te lopen toen de leerlingenideelnemers een deel van het leerprogramma doorliepen
als stagemedewerker in de winkels aan het Zuidplein. En tot verbazing van de docenten
waren niet alleen de leerlingen/deelnemers zeer enthousiast over het experiment, maar
ook de bedrijfsleiders van de winkelbedrijven waar de leerlingen/deelnemers hadden ge-
werkt. De leerlingen/deelnemers bleken in de beroepsomgeving makkelijk aanspreek-
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baar over zaken die binnen de reguliere schoolcontext juist voor veel wrijving zorgden;

de piercings gingen zonder veel protesten uit.

2.2 Gedragscode

De onderwijsinsrellingen hebben er de afgelopen jaren moeite mee gehad een werkbare

gedragscode met hun leerlingen/deelnemers overeen te komen. In de benadering van de

opleidingen doet zich echter een verschuiving voor. De vraag is niet langer: "\lat kun-

nen we doen?", maar: "\íat willen we bereiken?" Het didactische uitgangspunt beperkt

zich niet uitsluitend meer tot het beïnvloeden van het zichtbare, wenselijke gedrag. De

benadering wordt breder: maatschappelijk aanvaardbaar gedrag is immers een voor-

waarde om sociale netwerken te kunnen opbouwen en toegang te verkrijgen tot sociale

hulpbronnen en daardoor met succes een beroep te kunnen uitoefenen. Dat maakt het

opstellen en het naleven van een gedragscode, en in het kielzog daarvan de vorming van

sociaal kapitaal, tot een bijna-curriculaire activiteit.

De school moet en kan de vormende rol meer gaan delen met de bredere omgeving van

maatschappij, bedrijf en medeleerlingen/deelnemers. Maar ook dan blijft het onveran-

derlijk van belang dat de scholen tot een goede gedragscode voor hun leerlingen/deelne-

mers komen. Duidelijke regels, die ook duidelijk en consequent worden toegepast, vor-

men een basisvoorwaarde. Veel leerlingen/deelnemers blijken er moeite mee te hebben

zich aan regels te houden binnen het Nederlandse gedoogmodel. Verder is het ook hier

belangrijk dat regels op het niveau van competenties worden geformuleerd: deze regels

heb je nodig om in het door jou gekozen beroep/opleiding te kunnen slagen.

Een school is een gemeenschap van mensen die er werken en mensen die er leren. Als

scholen erin slagen hun leerlingen/deelnemers het gevoel te geven dat zij betrokken zijn

bij en verantwoordelijk zijn voor hun eigen school of opleiding, dan zullen de deelne-

mers vlugger geneigd zijn dit te vertalen naar betrokkenheid bij en veranrwoordelijk-

heid voor herkenbare sociale netwerken en daarmee hopelijk voor de maatschappij als

geheel.

Het begrip sociaal kapitaal kan worden beschouwd als iets dat op individueel niveau

moet worden gevormd, maar ook op het niveau van een hele groep. \icrming van soci-

aal kapitaal vereist immers maatschappelijke identificatie, en mensen kunnen zich pas

ergens mee identificeren als zij zich er verbonden mee voelen. \Tanneer zij dus niet wor-

den geaccepteerd, of het gevoel hebben dat zij niet worden geaccepteerd - en dus niet

volwaardig deel uitmaken van de groep of van een groter verband - zullen zr1 zich ook

nier veranrwoordelijk voelen. Een eerste doelstelling is daarom het gevoel van verbon-

denheid benadrukken en versrerken, met name ook de verbondenheid met de school.
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Een doelstelling in dat verband is leerlingen/deelnemers het gevoel te geven dat zlj di-
recte zeggenschap hebben over het schoolregime waaraan zy zich dienen te houden. Dit
kan extra worden versterkt door de leerlingen/deelnemers ogenschijnlijk optimale vrij-
heid te bieden bij het realiseren van zeeÍ helder geformuleerde doelen. Omdat duidelijk
is wat zij aan het eind moeten kunnen en weten, worden zij binnen die "optimale vrij-
heid" nadrukkelijk gestuurd op basis van een glasheldere ondediggende structuur en
zeer duidelijke grenzen. De kans op slagen is groot, waardoor verantwoordelijk gedrag
in een situatie waarin de leerlingen/deelnemers een grote vrijheid ervaren als het ware
wordt beloond. Dit heeft een gunstig effect op de sociaal-kapitaalsvorming.

Docenten zijn het erover eens dat er juist een sterke behoefte bestaat aan heldere, duide-
lijke regels die consequent worden toegepast. Dit hoeft niet een terugkeer te betekenen
naar het autoritaire, docentgestuurde model. Integendeel: heldere regels die in gezamen-
lijk overleg worden geformuleerd - de regels van de hele groep - leiden tot de beste re-
sultaten met betrekking tot het leren opbouwen en onderhouden van sociale nerwerken
om langs die weg toegang te verkrijgen tot sociale hulpbronnen.

9"3 Fantieipahie: lnformsel en formeel

Participatie kent een informeel aspect en komt op veel manieren tot uitdrukking: fees-

ten, theatervoorstellingen, kookclubjes, wijnreis, tripjes naar bedrijven, buitenlandreis
voor alle leerlingen, bezoek aan een verpleegkundig museum, bezoek aan een rijksmuse-
um, klassenavonden, avondje bioscoop, samen uit eten. Maar het valt niet mee om dat
te (blijven) organiseren.

Participatie kent ook een formeel aspect, dat betreft vooral de officiële medezeggen-

schap.

Belangrijk zijn sociale participatie (betrokkenheid bij het wel en \Mee van de organisatie,
bijwonen van niet-verplichte bijeenkomsten), aduocacy participatie (tegendraads kun-
nen zijn als dat nodig is voor het verbeteren van de organisatie) en functionele partici-
patie (uitgaan boven de werkstandaarden, bijvoorbeeld doorwerken, extra training op-
doen, op de hoogte blijven van nieuwe onwikkelingen).

In welke nerwerken werken mensen, hoe dicht zrln deze netwerken, kunnen de contac-
ten makkelijk in andere werksituaties worden gebruikt? lVat is het niveau van verrrou-
wen, gedeelde normen en het gevoel van gezamenlijke identificatie? Is er een gedeelde
taal en uitwisseling van gezamenlijke verhalen? Als deze bestaan, kunnen leraren makke-
lijker praten over problemen, effèctiever communiceren, kennis delen en hulp aan el-
kaar bieden.
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2.4 Leraren en hun repertoire

\7elke rol kunnen leraren spelen bij de vorming van sociaal kapitaal? \flelke rol kunnen

zy om te beginnen spelen bij het opstellen en het handhaven van gedragscodes met de

leerlingen/deelnemers?

Iedere school heeft wel een gedragsreglement dat in grote lijnen dezelfde algemene ge-

boden en verboden bevat: geen discriminatie, geen ongewenste intimiteiten, sociaal ac-

ceptabele kleding, enz. Dit reglement wordt in de meeste gevallen niet jaarlijks herzien

en veel leedingen/deelnemers nemen het voor kennisgeving aan. Door echter gespreks-

rondes te houden over deze regels kunnen leraren samen met hun leerlingen/deelnemers

een meer toegesneden gedragscode opstellen. \Tanneer er consensus bestaat over wat de

leerlingen/deelnemers en de leraar met elkaar willen, zullen individuele leerlingenideel-

nemers eerder genei gd zijn zich aan de gedragsregels te conformeren . Zíj die dit nog

steeds niet doen, zullen hier gemakkelijker op kunnen worden aangesproken: zij hebben

immers zelf meegeholpen aan het opstellen van de gedragscode. Bovendien kan een ge-

dragscode op klasniveau ertoe leiden dat het algeme ne reglement yoor de

leerlingen/deelnemers meer gaat leven. Op een school in Amsterdam maakt het zelf op-

stellen van regels door leerlingen/deelnemers zelfs deel uit van het curriculum. Dit leidt
tot zeeÍ bemoedigende resultaten.

In het algem een zyn de docenten het erover eens dat binnen de rol van de docent de na-

druk steeds meer op de beheersing van een breed repertoírc zal komen te liggen. Hij of
zij moet actief met leerlingen/deelnemers bezig zijn en kan op individueel niveau een

contractsituatie met hen creëren. Dit blijkt niet alleen werkbaar, het dient ook een dui-
delijk en op lange termijn netwerkopbouwend en netwerkbenuttend doel: in de be-

roepspraktijk wordt immers eveneens op basis van heldere afspraken iets van mensen

gevraagd. En het motiveert leerlingen/deelnemers enorm dat zy voor een juiste opstel-

ling met een tegenprestatie worden beloond. Verschillende scholen werken met een mo-

del waarbij de school een garantie van slagen geeft, mits de leerling een adequate inspan-

ning levert.

Een gunstig neveneffect van de contractsituatie en het in dialoog opstellen van een ge-

dragscode is dat er wordt onderhandeld: dit geeft leerlingen/deelnemers het idee dat zij

directe zeggenschap hebben over hun leersituatie. Verantwoordelijke participatie is ook

hier de best denkbare stimulans voor verantwoordelijk gedrag. \íel dringt zich soms de

vraag op in hoeverre het als typisch Nederlands ervaren onderhandelingsmodel intercul-
tureel toepasbaar is. Het blijft in elk geval zaak dat. de regels helder zíjn en consequent

worden toegepast.
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P.5 Leraren en hun arbeidsomstandigheden

Naast het bestuur en de schoolleiding zijn ook de leraren dragers van het beleidsvoerend
vermogen. Ze maken het onderwijs en zijn cruciaal als het gaat om het initiëren en im-
plementeren van innovaties. Als gevolg van de toenemende interne diÍferentiatie binnen
scholen staan de laatste jaren de verbindingen tussen de verschillende lagen en functies
in de schoolorganisatie onder druk, evenals "de menselijke maat". Het is belangrijk dar
een te ver doorschietende interne regulering wordt tegengaan en dat de professionaliteit
van leraren en de interne organisatie een impuls krijgen. Dit kan via het lerarenbeleid
van de rijksoverheid en via scholing, intervisie en beroepsstandaarden voor leraren, via
het realiseren van betrokkenheid van leraren bij de besluiworming in de school ("empo-
werment", zelfsturende teams), het realiseren van interne kleinschaligheid (bijvoorbeeld
via deelscholen of units) en via gezamenlijk werken aan onderwijsvernieuwingen. De
verantwoordelijkheid voor de toepassing van deze instrumenten ligt vooral bij de scho-
Ien. De overheid heeft een eerder stimulerende, monitorende en ondersteunende rol.
De professionaliteit van leraren en de interne organisatie zouden kunnen worden verbe-
terd door bijvoorbeeld:

scholing van leraren in het kader van hun professionele onmikkeling en loopbaan-
mogelijkheden;
intervisie, supervisie, "leren van collega's";

leraren te betrekken bij besluiworming via zelfsturende teams of bestuurlijke iniria-
tieven van lerarengroepen;

de vorming van kleinere organisatorische eenheden kan bijdragen aan wederzijdse
betrokkenheid en respect, aan de professionaliteit en motivatie van leraren, aan een

innovatief klimaat;
de professionaliteit en onderlinge betrokkenheid van leraren kan worden versterkt
door als groep van leraren gezamenlijk te werken aan onderwijsvernieuwingen.

De traditionele arbeidsvoorwaarden leggen echter veel beperking op aan scholen. De
zogenoemde normjaartaak van 1659 uur, de beperking van de lerareninzet tot 175 ar-
beidsdagen per jaar, de beperking tot 38 weken werken per jaar zijn evenzovele onnodi-
ge belemmeringen. De collectieve vakantie, het lesurenprincipe, het eindexamen één

keer per jaar leggen scholen beperkingen op en scholen laten zich die opleggen. Voor
Nederland is de vraag in hoeverre de normjaartaak en het taakbeleid uit de CAO niet te-
veel regels opwerpen die als belemmerendworden ervaren. Is het inderdaadzo dat de
flexibiliteit kan toenemen door uit te gaan van een 4}-urigewerkweek (of een percenra-
ge daarvan), waarbinnen een aantal taken verricht moeten worden in plaats van de
normjaartaak en een aanstelling op basis van het geven van een x-aantal lesuren? In de
4}-urige werkweek is het lesgeven een van de taken, evenals onderwijsinnovatie, leer-
lingbegeleiding enz. Op basis van ze'n volledige weektaak heeft men recht op x-aantal
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vrije dagen, die men in ovedeg kan opnemen, waarbij een aantal preferente weken zou-

den kunnen worden aangewezen.

De lesurentabel beschrijft hoeveel uren er in een bepaald leerjaar voor een bepaald vak

gegeven moeten worden. Deze vakken worden doorgaans gespreid over het hele school-

jaar gegeven. Dit heeft het voordeel dat het lesrooster voor het hele jaar vasdi$. Een al-

ternatief is vakken in blokken te clusteren: in een bepaalde periode wordt een vak wel

gegeven en in een andere periode niet. Dit kan voordelen hebben bij een tekort aan le-

raren in bepaalde vakken. Zouhet ruimer invoeren van blokken van vakken niet inte-

ressanr zijn omdat de perioden zonder lesgevende taak benut kunnen worden voor an-

dere taken als leerlingbegeleiding en onderwijsinnovatie en ruimte bieden voor scho-

ling?

Een beperkte docenteninzet kan de vorming van sociaal kapitaal bevorderen. Projecton-

derwijs wordt vaak ingezet om doelen in de sfeer van sociaal kapitaal te bereiken. Leer-

lingen spreken elkaar meer aan op ieders individuele verantwoordelijkheid. Projecton-

derwijs doet een groot beroep op de eigen en gezamenlijke werkzaamheid. Hier kunnen

sommige leerlingen moeilijker mee omgaan. Daarom is het ook jammer dat de docent

nier meer uren aanwezig is om het proces bij te sturen. Het projectonderwijs is op ver-

schillende scholen gestart met een docentenbegeleiding van 3 uren, gaandeweg is dat in-

geperkt door de effecten van al het soort voornoemde regelingen tot I uur op dit mo-

ment.

4.6 Directies

De directies van de scholen moeten ervoor zorgen dat de docenten het gevoel hebben

dat zíj onvoorwaardelijk worden gesteund. Docenten kunnen (gedrags-)regels alleen

consequenr roepassen als zij weten dat hun collega's hetzelfcle doen, hen hier dus in steu-

nen. Als zij zich niet gesteund weten door hun collega's en zich daardoor niet veilig voe-

len, zullen zij geneigdzijn conflicten uit de weg te gaan en berokkenen ze schade aan het

sociale bouwwerk dat een school ook voor leraren zou moeten zijn. Vanuit de beroeps-

groep komt een duidelijk signaal dat leraren graag strenger willen optreden, maar uit-
sluitend bereid zijn om dit werkelijk te doen als zij weten dat zij niet alleen staan. Met
name oudere leraren, een steeds grotere groep in het vergrijzende onderwijs, kampen

vaak met een gevoel van onveiligheid in de werksituatie. Daar staat tegenover dat ztl in
het algemeen beter dan jongere leraren over middelen beschikken om leerlingen/deelne-

mers te motiveren. Het belang van uitwisseling van competenties en expertise kan in dit
opzicht niet genoeg worden onderstreept.

Ook kan het onderwijs iets doen aan het waarborgen van lokale steun. Zoals bedrijven

zich inspannen voor het behoud van optimale condities waaronder bedrijven kunnen
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functioneren (via bijvoorbeeld zaken als maatschappelijk verantwoord ondernemen),
zijn ook scholen in de positie om bij te dragen aan het lokaal en regionaal functioneren
opdat dat het functioneren van een school ten goede komt. Participatie van een school-
directeur in een plaatselijke ondernemersorganisatie, een Kamer van Koophandel, een

plaatselijke adviescommissie voor welzijn, een kenniskring, enz. kan ten goede komen
aan de onderwijsinstelling zelf en wordt dus ook gerekend tot het werk van schooldirec-
teuren. Community leadership kan helpen, leiderschap lokaal en regionaal door directeu-
ren (vgl. bedrijven: partners in socieflt); adoptieprogrammat van scholen met bepaalde

sociale groepen kunnen bijdragen aan het ontstaan van sociale verbanden tussen scho-

len en hun omgeving, waarvan de leerlingen in het kader van de vorming van sociaal ka-
pitaal kunnen profiteren.

De schoolleiding moet zowel zorg dragen voor de externe afstemming van de school op
de omgeving als voor de interne afstemming. Vanuit zijnlhaar sleutelpositie moet de

schoolleiding de relaties met en tussen schoolbestuur, personeel, leerlingen en omgeving
op een zodanige manier onderhouden dat het onderwijs er beter van wordt. Dit bete-
kent dat de schoolleiding niet alleen gericht moet zijn op coórdineren, beheren en con-
troleren, maar ook op personeel stimuleren en begeleiden, onderwijskundig leiding ge-
ven en vernieuwingen initiëren, externe contacten onderhouden, onderhandelen, enz,

dit alles bekeken vanuit de relatie met het primaire proces.

fl Functiebereik en beleidsvoerend vermogen

De omgeving van de scholen voor onderwijs wordt op meer terreinen onrustiger en on-
controleerbaarder. De onderlinge afstemming van bovenaf tussen de vele ongelijksoorti-
ge actoren vermindert. Scholen moeten zelf een overzicht vormen van de zeer uiteenlo-
pende krachten in hun omgeving. Daarvoor is een behoorlijke mate van beleidsvoerend
vermogen nodig. Het onderwijs wordt vanuit meerdere krachtige externe omgevingsin-
stanties met elk voor zich beperkte belangen beïnvloed zonder dat van onderlinge af-
stemming sprake is. Ongecoórdineerde oueruraging kan een organisatie verlammen
waardoor ze niet meer kan reageren op veranderende wensen van cliëntenkringen. Kan
een school de sociaal-economische en cultureel-pedagogische functies die zij moet ver-
vullen wel tegelijkertijd in één organisatorisch verband verwezenlijken?

Scholen zynin hun functioneren in tal van opzichten afhankelijkvan omgevingsrelaties
en de omgeving is gebaat bij een goed functionerende school en is in die zin daarvan aÊ

hankelijk. Het belang voor een school van goede omgevingsrelaties is onomstreden.
Landelijk zyn bij het onderwijs verschillende belanghebbenden betrokken. Deze kun-
nen in verschillende combinaties optreden. Dat doet zich ook op lokaal en regionaal ni-
veau voor. Omdat instellingen voor onderwijs zelf belangrijkere beleidscentra ztln ge-
worden, laat deze invloed van belanghebbenden zich ook rechtstreeks voelen op het in-
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stellingsniveau. Daarom is het voor deze instellingen van cruciaal belang de eigen be-

Ianghebbenden te kunnen identificeren, te bepalen in welke mate (groepen van) belang-

hebbenden de organisatie beïnvloeden om vervolgens een strategie te bepalen hoe de ei-

sen en wensen van belanghebbenden tot een zoveel mogelijk sociaal ondersteunend net-

werk zijn om te smeden.

Het benodigde beleidsvoerend vermogen van een school varieert met wat de maatschap-

pelijke omgeving vÍaagt, de ruimte die de rijksoverheid biedt en de ambities van de

school zelf. \íanneer de rijksoverheid meer ruimte biedt, is er meer beleidsvoerend ver-

mogen nodig dan wanneer de rijksoverheid de scholen weinig ruimte laat. Een school in
een omgeving met een breed spectrum aan eisen in zowel de economische als sociaal-

culturele sfeer zal een vorm moeten vinden om met dit brede bereik om te gaan.

Elke school heeft een verschillende groep van belanghebbenden om zich heen die zich

vormen tot unieke patronen van invloedhebbers. Scholen reageren niet op één belang-

hebbende individueel, maar zouden aan de simultane eisen van meerdere belangheb-

benden moeten beantwoorden (Rowley, 1997).

De functiebreedte van scholen is van meet af aan zeer aanzienlijk geweest. Daar komen

de laatste jaren ook nog uitdrukkelijker sociaal-pedagogische opgaven bij. De nieuwe

aandacht voor de vorming van sociaal kapitaal kan worden gezíen als exponent hiervan.

Met deze opgaven melden zich de bijbehorende staheholders aan de poort van de scho-

len. Têmidden van deze groepen als school een centrale sturende actor blijven, is voor
het behoud van de verschillende functies in één verband noodzaak. Maar de diversiteit
van functies en bijbehore nde inzethouders kan zo groot worden dat ze zich niet meer in
een hecht geïntegreerd verband laten organiseren. De economische functies vragen om
aandacht voor de voortgezette scholing van abituriënten en voor de ontwikkeling van de

regio, de sociale functies vragen om inpassingvan burgerschap en aandacht voor de vor-
ming van sociaal kapitaal. Scholen bevinden zich op het snijvlak van beide soorten

functies: werken aan combinaties hiervan betekent behoud van leefbaarheid van de

scholen. De breedte van het functiebereik en de daarmee naar voren komende breedte

aan staheholders is alleen op te brengen als we de economische en sociale functies dichter
bij elkaar brengen. Dat is voor scholen een belangrijke opgave waarvoor heel wat be-

leidsvoerend vermogen nodig is. De functiebreedte van scholen neemt toe en daarmee

de kans op conflicten tussen de functies. Dat oplossen op een landelijk niveau zal niet

meevallen, dat oplossen op het niveau van de school vÍaagt inderdaad meer beleidsvoe-

rend vermogen van de school.
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De afgelopen 20 jaar hebben de openbare diensten - waaronder dus het onderwijs - net

zoals de bedrijfswereld, een nooit eerder gekende vertrouwenscrisis ondergaan. Onder-

wijssystemen hebben drastische maatregelen moeten nemen om het vertrouwen terug te

winnen en tegelijk de uitgaven te beperken, rekening houdend met de steeds toenemen-

de eisen vanwege de diverse sociale partners. (Ouders die de verantwoordelijkheid voor
de opleiding van hun kinderen toevertrouwen aan de school; werkgevers en vormingsin-
stellingen als afnemers van jongeren die het leerplichtonderwijs verlaten; schoolbesturen

die geacht worden de noodzakelijke budgetten te verdedigen tegenover de politiek; leer-

krachten die het steeds moeilijker krijgen om hun werk in goede omstandigheden uit te
oefenen). Evaluatie en kwaliteitsborging lijken hen toe te laten coherentie en doeltreÊ
fendheid te verzoenen.

In de wetenschap dat kwaliteit aanwezigis als ze gedefinieerd, beschreven en in de prak-
tijk gebracht is volgens expliciete standaarden en voorschriften, zijn de onderwijssyste-

men de weg opgeslagen van het coderen van lavaliteitsstandaarden (leerdoelen, beheers-

modaliteiten, "goede" pedagogische praktijken) en van het invoeren van resultaatgerich-

te controleprocedures. Zt1 moeten de effecten van onderwijs zichtbaar en vergelijkbaar

maken. Het is in die geest dat internationale enquêtes, systemen van indicatoren, stan-

daarden en nationale examens worden ontwikkeld. In de hoop dat de aldus bekomen

resultaten een betrouwbare basis vormen voor latere regelgevingen.

SQVertaling van de tekst van een lezing gegeven op het Seminar on educational change
as a system-wide reform op 21 september 2OO4. Contactgegevens van de auteun:
Université de Genève, Section de sciences de l'éducation, 40, Bd. du Pont d'Arve,
CH-12O5 Genève.
E-mail: Monica.Gather-Thurlen@pse.unige.ch
lnternet: hLl,p://utww.unige.ch,/fapse,/SSE/teachers,/penrenoud,/mgt.html
Labonatoine lnnovation, Fonmation, Education ILIFEJ:
htl,p: / /vwuw. unige. ch,/fapse/SSE,/groups/LlFE. html
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De plotse geestdrift voor deze uitzichten lijkt wel te verhinderen dat men er de grenzen

van lnzlet:

de valorisatie van objectiveerbare en meetbare resultaten dreigt de finale onderwijs-
doelen te herleiden tot vrij beperkte leerdoelen, en leidt tot een veelheid aan weetjes

ten nadele van de ontwikkeling van duurzame competenties op hoog niveau;

door scholen en systemen in een concurrentiepositie te plaatsen, door palmaressen te

publiceren, worden nogal perverse praktijken in de hand gewerkt, zoals het "op-

smukkeri' of beïnvloeden van de resultaten, of het a priori weghouden van "hoog-ri-
sicoleerlingen" uit de geëvalueerde scholen of trajecten;

wanneer de indicatoren geen voldoening geven, zal het systeem, onder druk van de

media, voorbarige maatregelen nemen die eerder spectaculair dan doeltreffendzijn,
en op die manier eerder de symptomen behandelen dan de oorzaken.

Het ware beter te beseffen dat in onderwijs, hoge kwaliteitsstandaarden slechts bereik-
baar zijn op voorwaarde dat er enorm€ inspanningen geleverd worden om competenties
te ontwikkelen op het vlak van schoolmanagement en van de arbeidsorganisatie in scho-
len en van stages. Het volstaat niet om structuren en programma's te hervormen om de

kwaliteit te verhogen; kwaliteit komt tot stand in het hart van de werking van de instel-
lingen en in het hart van de didacdsche interacties.

Meer nog dan vroeger, moeten de onderwijsactoren in staat zijn problemen snel te iden-
tificeren en te interpreteren en er geschikte oplossingen voor te vinden. Op de volgende
kernvragen zullen zij een antwoord moeten vinden:

\íelke veranderingen zijn in de huidige context aan de gang of kunnen voorzien
worden, die radicaal nieuwe aanpassingen of organisatievormen zullen vereisen?

\7elke praktijken moeten behouden blijven, welke moeten versterkt worden, welke
moeten evolueren?

\flaar zitten de lacunes, welke doelstellingen moeten aangepasr worden?

in dit licht definieert men kwaliteit als het product uan een ontutikleelingsproces en een

collectief leerproces. Dit proces moet de betrokken actoren ertoe brengen nieuwe werk-
strategieën op te bouwen, en dus ook nieuwe competenties.

Kortom, het is aan de betrokken actoren om te komen tot een onderhandelde en gedra-
gen definitie van kwaliteit. Kwaliteit kan men niet op voorhand definiëren: de definitie
is het resultaat van een collectief proces om prioriteiten en waarden voorop te stellen, als

vrucht van veelvuldig overleg dat tot afspraken leidt die echter nooit onwrikbaar zullen
vastliggen. De systemen kunnen weliswaar voorlopig een set "kwaliteitsstandaarden"
vastleggen, een zo adequaat mogelijk evaluatiesysteem opzetten en bepaalde regulerin-
gen uitwerken in functie van de resultaten. Maar de discussie over de relevantie van de

indicatoren en over de interpretatie van de oorzaken zal ondertussen opnieuw oplaaien.
En dit debat zal zich klemrijden wanneer de oplossingen in conflict zijn met de gemeen-
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schappelijke belangen van de actoren, wat kan leiden tot de neutralisatie van elke moge-

lijke vernieuwing die hen nadeel zou kunnen berokkenen.

Tot duunzame veranderingen komen is moeilijk

Decennialangzijn er onderzoeken verricht om de problemen bij onderwijsvernieuwing

beter te begrijpen(Sarason, 1972; Fullan, 1982), om te peilen naar de redenen waarom

leerkrachten zich daar zo tegen verzetten (Lortie, 1975; Rosenholtz, 1989; Huberman,

1973;Hargreaves, 1994) en waarom het zo moeilijk is vernieuwingen te "verspreiden"

(Latour, 1989; Cros, 2004) en de hervormingen gelijkmatig te implementeren (Cros,

1993; Elmore,1995; Datnow, Hubbard & Mehan,2002; GatherThurler,2000a), en-

kele geïsoleerde pilootprojecten niet te na gesproken. Het lijkt alsof Onderwijs wel "ei-

landjes van verandering" kan creëren, maar niet weet hoe ze uit te breiden tot grotere
"archipels" (Hargreaves, Earl & Ryan, 1996), laat staan tot het systeem inzijn geheel.

Vele scholen blijven doof voor elke poging tot vernieuwing en weigeren zích aan te pas-

sen aan de heterogener wordende noden van hun leerlingen. De belangrijkste redenen

zijn hun grote omvang, hun complexiteit en hun pedagogische, vaak elitaire cultuur die

sterkt blijft steunen op overdracht van vakkennis en op selectiviteit (LIFE,2003).

Het lijkt er evenwel op dat in de meeste gevallen noch de politieke gezagsdragers, noch

de onderzoekers, noch de onderwijsmensen zelf erin geslaagd zijn om het ontstaanspro-

ces van participatie te ontrafelen, noch om de spelregels uit te schrijven ofde rollen van

de verschillende actoren vast te leggen. Nochtans slaan de meeste onderwijssystemen

vandaag de weg in van hervormingen om via "decentralisatie" de onderwijsinstellingen

in toenemende mate te betrekken. Deze - nochtans interessante - evolutie, is doorgaans

gestoeld op illusies (GatherThurler, 2000c):

1 Decentralisatie garandeert geen participatie; de schoolleiders kunnen de toegeno-

men macht die aan de instellingen wordt gegeven, naar zich toe trekken, indien het

beheerssysteem hierover geen actieve ontradingspolitiek voert en geen tegenmachten

invoert.

2 Decentralisatie en participatie zullen niet geloofwaardig zijn indien de gezagsdragers

er zich toe beperken hun standpunt uit de doeken te doen, zonder het evenwel te on-

derhandelen, zonder diverse interpretaties te aanvaarden, zonder de principes van

€en democratische werking ernstig te nemen, zonder overlegstructuren, die naam

waardig, in het leven te roepen.
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3 Participatie, overleg en medezeggenschap vormen niet het ideale tegengif tegen
weerstand, en zeker niet wanneer men de weerstand niet ernstig neemt. \Teigeren
om te participeren komt niet alleen vaak voor; het maakt ook deel uit van een strate-
gie.

4 Overleg gebeurt niet altijd in een sfeer van dialoog en samenwerking die gemeen-

schappelijke voorstellingen mogelijk maken.

Men mag niet vergeten dat participatie en autonomie van de instellingen niét door álle

leerkrachten worden gedragen - hoezeer de militante vleugel en de avant-garde van het
beroep dat ook zouden willen. Participatie en autonomie hebben niet méér kans op suc-

ces dan eender welke andere vernieuwing die van bovenaf wordt opgelegd. Bovendien
verplicht elke stap in de richting van decentralisatie, de leerkrachten ertoe meer met el-

kaar samen te werken, wat men meestal ziet als een bijkomende en tijdrovende taak en

die strikt genomen niets te maken heeft met het beroep van leerkracht.

Deze optie steunt sterk op de veronderstelling dat een verandering makkelijker zou kun-
nen geïmplementeerd worden wanneer men het subtieler zou aanpakken, "op kousen-
voeten" als het ware. De vraag blijft echter hoe men leerkrachten er beter kan toe bren-
gen de voorgestelde veranderingen te aanvaarden en er hun onderwijspraktijk aan aan te

passen. Moderne managementtheorieën zoeken het antwoord in betere strategieën voor
communicatie, mobilisatie, participatie, ondersteuning of evaluatie. Elk kaderlid, elke
"leader", elke vernieuwer zou de competentie moeten bezitten om zyn medewerkers te

motiveren. Het zou dan volstaan om motivatie op te wekken via een goede informatie-
en communicatiestrategie en door incentives en ondersteuning te voorzien voor hen die
zích engageren. Sprenger toont in zijn boeken "Mytbas motiuation" (1992) en"Ddt
Prinzip Selbstuerantwortun!' (1995) aan waarom "pseudo-rationele" motivatietheorieën
weinig doelmatig zljn en hoe traditionele "controlling"-systemen perverse resultaten
veroorzaken, omdat ze de betrokken actoren ertoe aanzetten méér energie te investeren
om te verhinderen dat hun superieuren zouden "zieri', dan om hun praktijken te veran-
deren. Volgens deze auteut werken wij vandaag nog... in structuren van gisteren en met
methodes van vandaag om problemen van morgen op te lossen, voornamelijk met men-
sen die, in culturen van eergisteren, die structuren van gisteren hebben opgezet, en die
nooit de toekomst van onze ondernemingen zullen kennen (Sprenger, 1992, p. 43, ver-
taald).
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Onhandige sf CInrealistisehe sturing

Perrenoud (2003) onderscheidt "zes beproefcle manieren om een onderwijshervorming
te doen mislukken':

I De tegenstanders onderschatten Politieke legitimiteit volstaat niet meet de professio-

nals en de ouders vinden dat geen enkele hervorming tegen hun mening in kan

plaatsvinden, en staan klaar om de uiwoering van teksten die zij niet hebben kunnen

tegenhouden, te bestrijden,

2 Actoren en de sturing uan de heruorming niet met elkaar in uerband brengea. Consulta-
tie vooraf volstaat niet; de hervorming raakt in het slop als ze niet op basis van over-

leg en onderhandeling wordt aangestuurd, van het ontstaan tot en met de eindbalans
(Bonami en Garant, 1996; GatherThurleE 2000b, Perrenoud, 1999).

3 Tè srcel uooruitgaan en eualueren Overhaasting met de bedoeling de verandering te
rechwaardigen in de ogen van de tegenstanders, leidt ertoe dat men gaat evalueren

vooraleer de verandering zelfs maar de kans heeft gehad zich voor te doen, rekening
houdend met het veranderingsritme van praktijken op grote schaal en met de tijd
die nodig is om een aantal generaties een hervormd onderwijssysteem te laten door-
lopen (Demailly,2000; Pelletier, 1998; Perrenoud, 1998, 2002a).

4 De hracht aan tussenpertznen onderschatten. Teksten betekenen niets wanneer ze niet
op het veld uitgelegd, verdedigd en belichaamd worden door "veranderingsactoren".

Het kaderpersoneel van scholen en de schoolleiding zijn maar al te vaak zwakke

schakels, die eerder een afivachtende houding aannemen en confrontaties uit de weg

gaan, deels omdat zij onvoldoende betrokkenz\n geweest bij de genese, deels omdat
zlj alleen staan op het veld en geen ondersteuning krijgen vanwege de centrale admi-
nistratie. Als de kern van de hervormingen zich in de onderwijsinstelling afspeelt

(Gather Thurler, 2000c), dan is het belangrijk dat diegenen die deze gemeenschap-

pen motiveren en controleren niet worden overgelaten aan de lokale logica (Derouet

en Dutercq, 1997;Pelletier,1998; Pelletier en Charron, 1998).

5 De reële taakbelasting uan de leerkracbt negeren. Hervormingen zyn tot mislukken ge-

doemd als ze geen rekening houden met de reële werkomstandigheden, bijvoorbeeld
de effectief beschikbare tijd, het niveau en de weerstanden van de leerlingen, de ver-
wachtingen van de ouders, de beperkte solidariteit tussen collegat.

6 Het kwalifcatieniueau uan de professionals ouerschatten. Bepaalde hervormingen rich-
ten zich tot een ideaal lerarenkorps, terwijl leerkrachten in veel landen nog maar een

middelmatige pedagogische en didactische vorming hebben, die niet gecompenseerd

wordt door de te onderwijzen vakkennis. Bij hervormingen vraagt men van hen
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soms "een grote sprong voorwaarts", die voor de meerderheid onhaalbaar is, zelfs al

is er een doorgedreven permanente vorming voorzien.

\íanneer ze die handicaps opstapelen, kan de indruk ontstaan dat sommige hervormers
zich veeleer gedragen als een olifant in een porseleinkast ofals leerling-tovenaars, dan als

scherpzinnige strategen. Er bestaan oorlogscholen, waar toekomstige generaals hun
"vali' Ieren. Er bestaat echter geen school waar men hervormingen leert doorvoeren.
\íat men al verzameld heeft aan kennis over vernieuwing (Gather Thurler, 1998;2004

- te verschijnen) stelt niet veel voor tegenover het gezond verstand en tegenover dezelf.
genoegzaamheid van sommige politici of sommige experts die het proces van verande-
ringen denken te begrijpen omdat zij inhoudelijke deskundigen zijn...

Vertrouwen stellen in de actoren: ja, maar niet te
veel

Het onderwijssysteem wordt geregeerd door wetten en door het principe van rechtsge-

Iijkheid. Bijgevolg kan het niet besparen op bepaalde hervormingen, zoals andere verge-

lijkbare systemen die kennen in sectoren als gerecht, ziekenhuizen, strafrecht, fiscaliteit,
enz. De fundamentele structuren, de doelstellingen en de programmas behoren tot het
domein van de politiek en zullen de inzet van politieke activiteit blijven. Zij vereisen een

sturing die, naar mijn mening, niet enkel aan het initiatief van de actoren kan worden
overgelaten. Met andere woorden, wie professionalisering zegt, zegt ook ontwikkeling
van deskundigheid en van competenties die de huidige professionele cultuur nog ver
overschrijden. Enkele voorbeelden:

3.1 Zeer gespecialiseerde didactische en pedagogische expertise

Het heeft geen zin om structurele veranderingen of een nieuwe benadering van de ar-
beidsorganisatie te willen doorvoeren, als zoveel leerkrachten nog hulpeloos staan tegen-
over leerlingen met leerproblemen, en de gespecialiseerde en onmisbare kennis van het
leerproces niet bezitten om de problemen te herkennen en gepaste oplossingen te vin-
den.

Dat vereist vooreerst een doorgedreven didactische vorming die veel verder gaat dan het
volgen van een "methodologie", om op een redelijke manier het jaarprogramma te door-
lopen en aan de leerlingen dag na dag goed gestructureerde lessen en zinvolle activitei-
ten aan te bieden, die hen tot de vooropgestelde doelstellingen kunnen brengen. Als
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Astolfi (1997) de fout voorstelt als een didactisch insrrument en als hij - samen mer ve-
le andere onderzoekers - de krachtlijnen onrwikkelt van een regelmatig werkpatroon via
probleemsituaties en hindernisdoelstellingen, gaar hij eigenlijk uit van een didactische
kennis en competentie die veel hoger ligt dan het huidige niveau van de leerkrachten op
vakdidactisch vlak.

Met andere woorden: het komt erop aan de deskundigheid van leerkrachten specracu-
lair te verhogen. Dit veronderstelt niet alleen een srerke verbinding met de kennis uit
onderwijsonderzoek, maar ook het formeel en collectief maken van alle kennis die het
beroep heeft opgeleverd (Gauthíer, 1997), en een praktijk van reflecrie, zowel individu-
eel als collectief om die verworvenheden te onderhouden, te ontwikkelen en re synrhe-
tiseren.

3.2 Een solide cultuur inzake sociale en humane weteRschappen

De vorming van leerkrachten is vandaag zeer sterk gebaseerd op reflectie. Men vergeet
dat dit paradigma er gekomen is als reactie op de overdreven rationaliteit van technische
en wetenschappelijke beroepen, op het idee dat men de complexiteit van de wereld kan
beheersen door theorieën toe te passen. Argyris en Schón (1978) pleitten ervoor om re-
kening te houden met de kennis die effectief in het handelen zelf wordr gemobiliseerd
en met het reële functioneren van het professioneel denken, op die manier wetenschap-
pelijke kennis, professionele kennis en kennis opgedaan door ervaring met elkaar ver-
zoenend, evenals logica en intuïtie (Argyris, 1995; schón,1994,1996).In het onder-
wijs is de enige referentie vaak de te onderwijzen kennis. Voor de resr verrrouwt iedereen
op zrln gezond verstand, zijn persoonlijke visie op het leerproces, op onderwijs, op com-
municatie en op klasmanagement. Nochtans zal de professionalisering van het beroep
van leerkracht moeten gepaard gaan met een solide gemeenschappelijke cultuur op het
vlak van sociale en humane wetenschappen, en eerst en vooral op het vlak van o.rd.r-
wijs- en opvoedkunde. Deze cultuur omvat méér dan de didactiek van de te onderwij-
zen vakken.

3.3 lndividualisme overstijgen

De professionalisering van het lerarenberoep is geen individueel avonruur. Zij steunt op
een grotere samenwerking, die zich niet beperkt tot collegiale uirwisseling en wederzijd-
se hulp, maar zich vooreerst laat opmerken door het gezamenlijk concipiëren en geza-
menlijk beheren van pedagogische processen. Samenwerking is geen doel op zich, maar
een omweg om de school efficiënter en rechwaardiger te maken. Samenwerking is pas
interessant wanneer ze een nieuwe arbeidsorganisatie bevordert, die de romantische vi-
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sie op het pedagogisch handelen achter zichlaat en die erkent dat de schoolse realiteit

mechanismen en omstandigheden kent, die niet alleen lijken op wat ook in andere ar-

beidssectoren bestaat, maar ook zouden kunnen profiteren van instrumenten die in an-

dere conrexten zijn ontwikkeld, zoals de ergonomie, de sociologie en de antropologie

van het werk.

In verband met een cultuur uan arbeidsorganisatie heerst in de onderwijswereld conceP-

tuele armoede, en misschien is ze zelfs volledig afwezig. AIs het over arbeidsorganisatie

gaat moet men daarom aanzienlijke inspanningen leveren om het probleem te stellen en

á- d. acoren erbij te betrekken. Hoewel ze oveÍ methodologische of inhoudelijke

kwesties urenlang kunnen zitten piekeren. Dit verklaart in ieder geval waarom er tot op

vandaag geen uiwoerig debat is over dat thema en geen "gemeenschappelijke problema-

tisering'. Het zou zelfs kunnen dat de toenemende interesse van de onderwijswereld

voor de analyse van het werk van de leerkracht vastloopt als het over de organisatie gaat

en zich enkel richt op acrivireiten en situaties, zonder in te zien dat deze laatste pas mo-

gelijk zijn op voorwaarde dat er een welbepaalde arbeidsorganisatie is, zowel op het ni-

veau van het onderwijssysteem als op het niveau van elke instelling. Arbeidsorganisatie

heeft de onderwijssystemen in de 19e eeuw zeer sterk bezig gehouden; ziihet op een

voornamelijk prescriptieve manier. Nu is arbeidsorganisatie geen centraal concept meer

in het onderwijsdebat, tenzij in de marge ervan, in kritische stromingen of in alternatie-

ve scholen. '6

In het licht hiervan moer men aan nieuwe organisatiemodaliteiten gaan denken om be-

kende problemen op te lossen zoals "time on task" (de werkelijke tijd die aan het leren

besteed wordt), het verkeerd gebruik en de overdreven fragmentatie van materiële en

personele middelen, enz. en om deze te vervangen door een nieuw, soepeler en meer

moduleerbaar concepr van de onderwijstijd en -ruimte. Men kan zulke nieuwe modali-

teiten onrwikkelen op het vlak van de evaluatie, de voorzieningen voor differentiatie, de

invoering van meerjarige leercycli en nieuwe curricula en het experimenteren met vak-

overschrijdend werken. Het komt er telkens op aan om klassen open te gooien, de con-

tinuïteit in het educatiefhandelen te vergroten, de beschotten tussen vakken te verklei-

nen, bepaald e zwaÍe en complexe voorzieningen om schoolmislukkingen tegen te gaan

gemeenschappelijk te maken. Het is dus niet enkel van belang om leerkrachten op te lei-

36 Perrenoud t2OOl aJ stelt voon dit onderwenp 6 luiken voon, 6 mogelijke en wense-

lilke overgangen van de oude logica naar een nieuwe opvatting van de anbeidsor-
ganisatie en van de schooltijd en -ruimte:
'l van pnogramma's naan doelstellingen
2 van jaanliikse etappes naar meenjanige leercycli
3 van vaste klassen naar flexibele groepen
4 van het zappen in het uurrooster naar intensieve modules
5 van beschotten tussen vakken naan vakoverschnijdende projecten
6 van klassieke oefeningen naar pnobleem- en projectwerk
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den om in een pedagogisch team samen te werken en in partnership met andere profes-
sionals (psychologen, sociaal werkers, opvoeders), maar ook om leerkrachten erroe op re
leiden om zelf de arbeidsorganisatie op instellingsniueau te concipiërez (Perrenoud,
2002b).

Ongetwijfeld is het mogelijk en noodzakelijk om deze lijst te vervolledigen; veel ele-
menten zijn terug te vinden in de actuele lijsten van nationale en internationale stan-
daarden en indicatoren. Geconfronteerd met deze lijsten en gesterkt d.oor de vaststelling
dat er nog vele lacunes op te vullen zijn, zou de verleiding groot kunne n zijn om naar
een sterkere en meer autoritaire centrale sturing te vragen, en naar nog meer gestandaar-
diseerde en standaardiserende maatregelen op het vlak van vorming en van controle. Ik
zou er daarentegen voor willen pleiten meer vertrouwen te schenken aan de collectieve
actoren (de instellingen en de teams met name), en te vertrou\Men op hun vermogen om
competenties te onrwikkelen en om vetantwoordelijkheid op te nemen, op voorwaarde
dat z4 in een politieke en institutionele context worden geplaatst en dat men hen de
middelen geeft om het te doen.

De onderwijsinstelling geeft aan de leerkrachten vandaag vrij veel ruimte voor de werk-
organisatie in de klas. De inzet zal er voortaan in bestaan deze competentie uit te sprei-
den over het geheel van djd en ruimte die nodig is in een instelling. Dit veronderstelt
niet alleen autonomie op het niveau van de instellingen en ruime handelingsmarges op
het vlak van arbeidsorganisatie, maar ook, bij de leerkrachten, de wens en de bekwaam-
heid om er gebruik van te maken, om collectief te onderhandelen over bepaalde uur-
roosterindelingen, tijd en ruimte met een variabele geomerrie, gediversifieerde en flexi-
bele voorzieningen; kortom een arbeidsorganisatie die breekt met het heilig principe
" elh in z'n blas, deur dicht, zonder zich te interesseren u00r xuat collegals doen, en uoor iets
hoort ieti' . Een mentaliteit die, ondanks de invoering van leercycli, hardnekkig blijft be-
staan in de meeste systemen.

Het is duidelijk dat een technische vorming niet volstaat om een arbeidsorganisatie
vorm te geven, noch volstaat het competenties te bezitten op het vlak van samenwer-
king, er moet een collectieve identiteit worden ontwikkeld op het niveau van de instel-
ling, een gemeenschappelijk project en een vorm van empowermenr. Van leerkrachten
verwachten dat zij meteen alle voorwaarden vervullen voor een volledige delegatie van
het gezag, zou verhinderen dat zij al doende opbouwen. Vertrouwen moet redelijk blij-
ven. En dan komt men terug op het thema van de professionalisering van het lerarenbe-
roep. Niet in de zin van een privatisering, maar van een beeld van de leraar als professi-
onal die reflecteert en voldoende autonomie heeft om problemen te herkennen en op-
lossingen te vinden.
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g D.e.instelling in het hart van de venanderingsstrate-
gleen

Vernieuwing rransformeert een handelingssysteem. Vele auteurs (waaronder Senge,

1991, en recenter nog Argyris, 2004) 5hjven er ons aan herinneren dat een systemati-

sche aanpak noodzakelijk is. \íant vernieuwing raakt stevig aan verhoudingen i.v.m.

macht, concurrentie, waarden, normen, passies en herinneringen, al die zaken die het

leven van een persoon of van een gemeenschap kenmerken. Binnen het handelingssys-

teem in de ruime zin, eensysteem gevormd door de organiserende nationale, regionale,

geestelijke of niet-geestelijke macht van een bepaald land, is de onderwijsinstelling de

werkstek en bijgevolg het dagelijkse referentiekader van de leerkrachten. Sommigen ma-

ken deel uit van een pedagogisch team, anderen behoren tot een netwerk, een beweging

of een vakbond. De onderwijsinstelling blijft hoe dan ook één van de sociale kaders - en

vaak het enige - waarbinnen de voorstellingen van verandering collectief en interactieftot

stand komen (Gather Thurler & Perrenoud, 2002) '

Het is dan ook van belang het samenspel te begrijpen tussen de cultuur, het klimaat, de

srrucruur en de werking van een onderwijsinstelling, die vernieuwing bevordert of ver-

hindert; of die vernieuwing nu van buitenaf komt (hervormingen van het onderwijssys-

teem) dan wel van binnenuit (directie, informele leiders, projectteams). Tijdens mijn

onderzoek heb ik gepoogd om de configuraties van factoren in kaart te brengen, die ma-

ken dat onderwijsinstellingen vernieuwingsgezind (innovatief) dan wel behoudsgezind

(conservatief) zijn (Gather Thurler, 2000c), en die van hen een strategisch knooppunt

voor onderwijsvernieuwing maken. Ik ben daarbij vertrokken van de volgende vraag:

"\íelke kenmerken van de cultuur en de werking van een instelling dragen bij tot haar

veranderingsporenrieel, in goede of in slechte zin?" En ik ben uiteindelijk tot 6 configu-

raties gekomen:

arbeidsorganisatie;

professionele verhoudingen;
collectieve cultuur en identiteit;
de capaciteit om toekomstgericht te denken;

leiderschap en stijlen van leidinggeven;

de instelling als lerende organisatie.3T

37 Hargreaves [2OO2b] schetste in een artikel het enorme gamma van emotionele
reaCties van leerkrachten ten aanzien van venandering. lk dacht die al voldoende in

nekening gebracht te hebben in de dimensies "Professionele verhoudingen" en "lead-

enship en stijlen in leiding geven". Maan als gevolg van necent onderzoek lbijvoor-
beeld Alter, 2OOO; Giust-Desprainies, 2OO3J en op basis van eigen obsenvaties, zou

ik nu een afzonder"lilke dimensie creëren om de manier te beschnijven waarop de

actoren binnen de ondenwijsinstelling hun emoties beheren, henkennen en erover
praten.
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Ik heb gepoogd aan te tonen waarom en onder invloed waarvan de hierboven vermelde
kenmerken over het algemeen een gunstige invloed hebben op praktijkveranderingen.

Deze configuraties vormen uiteraard een systeem, zodat men tot op zekere hoogte het
type leadership of de mate van openheid kan voorspellen wanneer men de professionele
verhoudingen kent. Het is nochtans noodzakelyk ze van elkaar te onderscheiden, want
er is geen totale interdependentie. Tal van instellingen verronen tegenstrijdige kenmer-
ken, ofwel omdat ze in een overgangsfase tussen twee modellen zitten, of omdat ze zich
in het spanningsveld tussen verscheidene culturen en werkingsmodellen bevinden. De-
ze kenmerken zijn gedeeltelijk dezelfde als de kenmerken die het onderzoek roekenr aan
efficiënte scholen, en ook de mechanismenzrln gedeeltelijk dezelfde. Dat is niet ver-
wonderlijk efficiënte scholen zijn scholen die openstaan voor vernieuwing, die voort-
durend op zoek zï1n naar betere antwoorden op steeds opnieuw voorkomende proble-
men. Samengevat en vereenvoudigd komt men tot de volgende tabel, die bewust de ex-
tremen onderscheidt. In werkelijkheid situeren scholen zich op tussenposities.

Kenmerken van de onderwijsinstelling die richtinggevend zijn voor het doorbreken van
verandering:

Arbeids-
organisatie

Stnakke onganisatie, elkeen
verdedigt zijn uurnooster, ter-
nitonium, specialiteit, nech-
ten, en zijn takenpakket

Flexibele en ondenhandelbane
organisatie, die hersamenge-
steld wordt in functie van de
noden, de initiatieven, de pro-
blemen

Professionele
verhoudingen

lndividualisme; "eierdoosmo-
del"; weinig discussies over
pnofessionele aangelegenhe-
den

Collegialiteit en samenwer-
king; uitwisseling over profes-
sionele problemen; gemeen-
schappelijke pnojecten

Gultuur en
collectieve
identiteit

De leerknachten zien hun be-
noep als een reeks van taken
die ze routinematig opne-
men, elk voon zichzelf, zonden
al te veel na te denken

De leenkrachten zien hun be-
noep als een genichtheid op
het oplossen van pnoblemen
en reflectie op de pnaktijk
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Capaciteit om
toekomstgericht,

te denken

Slechts een deel van het
team wenkt mee aan het pno-
ject; het pnolect werd uitge-
dacht en opgesteld vanuit
een logica van machtsgreep,
of zelfs om zich tegen de au-
toniteiten af te zetten

Het project is het nesultaat
van een onderhandelingspt^o-
ces; op het einde van dit pno-

ces staat de meerdenheid
achter de doelstellingen, de
inhouden en de strategie

(Bron: Gather Thurler 2000c)

Merk op dat een synergie van gunstige configuraties in bepaalde gevallen een leraren-

korps ertoe kan brengen volledig van paradigma te veranderen en zijn visie op het be-

roep en op de pedagogische praktijk volledig te transformeren, en zo opmerkelijke effec-

ten te genereren voor de leerlingen. Maar dit soort van "bliksem-transformatie" is toch

uitzonderlijk, omdar de noodzakelijke basisvoorwaarden slechts in uitzonderlijke geval-

len samen aanwezigzijn.Yandaar de volgende vraag: "Is het mogelijk op de configura-

ties in te werken om de beoogde effecten te bekomen?"

De onderzoeken over vernieuwing wijzen uit dat de relaties tussen de actoren constant

schommelen tussen twee logicat:

de ene is instrumenteel en maakt van de actoren pionnen ten dienste van het systeem,

die het programma respecteren en de richtlijnen van de overheid stipt naleven;

de andere is meer existentieel en vindt zijn oorsprong in de wens van de actoren om

hun identiteit te bewaren, hun rust of hun voordelen'

Er is een coóperatief leader-
ship en een pnaktijk van 0n-
derhandelde autor iteit. De nol

en de functie van de schooldi-
necteun vloeien uit deze ma-
nien van leidinggeven voont

Leadership en
stijlen van

leidinggeven

De schooldinecteun is voorna-
melijk beheerder, hij wenkt al-
leen, op een autoritaire bu-
neaucratische manien

De leenkrachten vinden me-
kaan in een pnofessioneel mo-
del; pakken problemen en
kwaliteit aan; competenties
zijn verplicht, men legt neken-
schap af aan zijn gelijken

De instelling als
lerende

organisatie

De leenknachten beschouwen
de instelling louter als een
wenkstek, ze voelen zich nau-
welijks betrokken bij de toe-
komst ervan; nesultaten en
middelen zijn venplicht; men
legt nekenschap af aan het
gezag
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Het lot van de vernieuwing zal in grote mate afhangen van de manier waarop de acroren
overweg kunnen m€t de dialectiek tussen de top-downlogica die uitgaat van de leiding-
gevenden, en de logica van een vrijwillig aanvaard engagement. De balans russen deze
rwee logicat is lang niet altijd in evenwicht. Hervormingen die van bovenaf worden op-
gelegd bedreigen dikwijls de zin die de actoren aan hun werk geven en aan hun dagelijks
Ieven. Deze bedreiging is de kern van de moeilijkheden en van de weerstanden waarop
hervormingsproj ecten stuiten.

In een onderwijssysteem zal deze dialectiek uan Actzr en sJrsteem (Crozier en Friedberg,
1977) zich op een verschillende manier manifesteren, afhankelijk van het organisatieni-
veau, de inzet en de inhoud van de vernieuwing en de relaties die de betrokken actoren
onderhouden. Deze dialectiek varieert bovendien ook naargelang het land en het tijd-
perk. Het is vooral de dialectiek tussen deze verschillende handelingslogica's die onder-
wijsinstellingen op een bijzonder heftige manier doormaken. De onmogelijkheid om de
veelal irrealistische of tegenstrijdige regelgeving naar de letter te volgen kan hen ertoe
aanzeÍten om aan een status quo vast te houden. \7ant het veranderen van praktijken
brengt een wijziging van de spelregels met zich mee, wakkert bepaalde conflicen aan en
stort hen in een wanorganisatie (Schumpeter, 1965).Zij zien dat alles niet noodzakelijk
als een hefboom om een nieuwe pedagogische aanpak re creëren, noch als een kans om
nieuwe competenties te ontwikkelen. Nochtans zijn het de onderwijsinstellingen die de
plaats bij uitstek zijn om verandering te bewerkstelligen, indien men ermee akkoord
gaar dar:

zin voor verandering een individuele, collectieve én interactieve consrructie is, die
niemand in de plaats van de belanghebbenden kan realiseren. \7ant deze consrrucie
heeft een eigen logica en is afhankelijk van de cultuur van de acroren, van de sociale
verhoudingen waarin de actoren zich bevinden en van de transacties die tussen hen
ontstaan bij het opzerren van een verandering;
het belangrijk is beter te begrijpen waar en hoe leerkrachten de richting (de zin?) van
een verandering construeren, zowel individueel als collectiefl Dit inzicht is nodig om
onthaalstructuren te creëren die de vernieuwing gunstig gezind zijn vooraleer de in-
houd gepreciseerd is;

de schoolcultuur en de schoolwerking bij deze onthaalstrucruren een centrale plaats
innemen.

Maar scholen kunnen zich alleen omvormen tot dergelijke geprivilegieerde voedingsbo-
dems voor verandering, als enkele voorwaarden vervuld zijn. Hieronder behandel ik er
slechts een aantal van.
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4.1 Professionele lerende gemeenschappen

Thlrijke aureurs beschreven scholen als professionele gemeenschappen die in staat zijn

een permanent leerproces door te maken (Cochran-Smith 8c Lytle, 1999;IH'all & Hord,

2001; Louis 6. Kruse, 1995; Mclaughlin & Talbert, 2001; \íenger, Mc Dermott &
Snyder, 2002). Dergelijke gemeenschappen Yertonen drie sleutelelementen:

permanente professionele samenwerking en dialoog tussen de leerkrachten;

expliciete gerichtheid op probleemstellingen in verband met lesgeven en leren;

een uitgesproken wil om gegevens te produceren waarmee men de geleverde inspan-

ningen kan in kaart brengen en analyseren.

In deze scholen geven de leerkrachten de voorkeur aan de methode, in plaats van zich te

verliezen in activisme en in een vlucht vooruit (Gather Thurler & Perrenoud, 1991 ; Ga-

ther Thurler, 1996). Zij kiezen voor een interactief professionaliseringsproces tijdens

hetwelke zij erín slagen gefragmenteerde en veelal impliciete individuele kennis en com-

petenries om re zerren in collectieve en geëxpliciteerde kennis (Bouvier, 2004; Capita'

nescu & Gather Thurler, nog te verschijnen; Nonaka & Tacheuki, 1997;Yon Krogh,

Ischijo & Nonaka, 2000). \7ant, om het met de woorden van Fullan (200i) te zeggeni

om de leerproblemen op te lossen waarmee de snelle veranderingen van onze maat-

schappij ons confronreren, zijn de volgende zaken onmisbaar: nieuwe ideeën produce-

ren, kennis creëren, zaken constant in vraag stellen en uitwisseling'

Professionele lerende gemeenschappen zijn tegelijkertijd geen plaatsen waar men genoe-

gen neemr mer een gewillige consensus. De leerkrachten die daar werken, werken even

graag met veeleisende (al dan niet gelijkgezinde) collega's als met moeilijke leerlingen en

beschouwen meningsverschillen en conflicten als kansen om te leren, niet als verraad

(Hargreaves, 2002a, b; 2003).

4.2 Van bewustwording tot verantwoording

De onderwijsinstelling kan pas een plaats worden waar verandering collectief en pro-

gressief tot stand komt, op voorwaarde dat de actoren die er deel van uitmaken over vol-

doende manoeuvreerruimte beschikken om hun project te concipiëren en om regels te

introduceren die zij beter achten voor de problemen die zich voordoen. Deze manoeu-

vreerruimre maakt van individuele verantwoordelijkheid een collectieve verantwoorde-

lijkheid en confronteert her lerarenteam met de noodzaak om verantwoording af te leg-

gen over hun pedagogisch handelen, zowel tegenover elkaar als tegenover de verschillen-

de externe partners (schoolbestuur, ouders, enz,) en om een reflecterende houding aan

te nemen tegenover hun werk.
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Deze manoeuvreerruimte verplicht het systeem er trouwens toe nieuwe procedures te
vinden. Enerzijds om erover te waken dat de auronomie die de instellingen krijgen om
initiatieven te nemen in de lijn van de lokale cultuur en prioriteir.r, g..n k*"liàitrrr.r-
lies van het verstrekte onderwijs teweegbrengt. En anderzijds om a"laallt de noden
van de instellingen te bepalen, teneinde de nodige maatregelen te kunnen nemen - in
termen van positieve discriminatie - om een eerlijke verdeling van de beschikbare mid,
delen te verzekeren.

Bovendien rï1zen er machtsconflicten tussen de administrarie en d.e professionele mid-
dens, over de wiize van besluiworming, de omschrijving van de kwàlteitsstandaarden
en de ontwikkelingsprioriteiten. Hoewel de autoriteiren voorstan der zrlnvan principes
als partnership en confrontatie, worden zij vaak in een moeilijke positi. gebracht, À-
dat ztl geacht worden verandering te promoten zonder evenwel d. steun van d.e conser-
vatieve middens te verliezen, en zij ook geacht worden realiteitszin aan de dag te leggen
tegenover, veelal weliswaar interessante stellingen vol gezond verstand, ..r"", ái. ,.g.ti;-
kertijd destabiliserend of duur zijn in het licht van de budgettaire toestand ,r"n d. à,r.r-
heid. Het zijn uiteindelijk de gezagsdragers die veranrwooiditrg zullen moeten afleggen
tegenover de politiek en die de coherentie van het sysreem moeren bewaren, o.rd"rrÈ, d.
toegestane diversiteit die men bekomt wanneer men onderwijsinstellingen meer auro-
nomie geeft.

Deze redenering lijkt theoretisch overtuigend, maar is heel moeilijk in de praktijk te
brengen. Er gaapt dikwijls een kloof tussen de principes van participatief beheer, die
sterk gericht zijn op het aanvaarden van een aantal kenmerken als diversiteit, onaÍhan-
kelijkheid, autonomie, samenwerking, contract- en evaluatiepraktijk, rransparanrie van
de informatie, onderhandeling en overleg, en anderzijds de aàminisrrarieve culruur van
de meeste onderwijssystemen die nog sterk geworreld zit in bureaucratische praktijken
en in een hiërarchische visie op beheers- en controleprocedures (Gather Thu tIrt, ZOOZ).

De onderwijsadministraties die zich inspannen om veranderingsprocessen aan re sturen,
dreigen te botsen op onbegrip en op weerstand in het veld, -á"r ook - wat delicater is

- op hun eigen contradicties en hun angst om de controle kwijt te raken. De ervaring
toont effectief aan dat de gerichtheid op een participariever beheer, samengaar mer een
grotere aanvaarding van diversiteit, maar ook met een nieuwe evaluatiecultuur, met het
uitklaren van de spelregels in termen van verantwoording en wederzijdse veranrwoorde-
lijkheid.
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De complexiteit van educatieve sysremen maakt een eenvoudigde aanpak onmogelijk.

Het luki niet bepaalde componenten van het systeem (de evaluatie, het curriculum, de

opbouw, het lastenboek) te isoleren en ze te veranderen zonder aan de rest te raken. Een

gelilkaardlge verwarring ontstaat ook als \Maarnemers' in het licht van de complexiteit

i"rr..r, ,yr,..-, proberen de meest échte of de meest belangrijke kenmerken naar vo-

..r, t. brár,g.rl dl structuut de doelstellingen, de persoonlijkheid van de leiders, het

klimaat, d.L"t"g.-entstijl, punctuele prioriteiten, enz. Geen enkel kenmerk laat ech-

ter toe het systeem in zlin totaliteit te vatten.

De meest veelbelovende projecten mislukken omdat de actoren de gevolgen van hun

handelingen niet voldoenàe doordacht hebben, omdat ze niet voldoende middelen heb-

b.., uoor"i.r, om zorgvuldig de talloze onderlinge verbanden en al wat op het spel staat

te analyseren, om zowel de hinderpalen als stimulerende elementen te identificeren, om

de behoeften van de verschillende partners te kennen en in hun context te plaatsen, om

de meest adequate strategieën te zoeken.

Tirssen het magisch idee en de obsessie om alles van op vooraf vast te leggen, is het be-

langrijk ...r gJd.r, middenweg re zoeken. Opdat een veranderingsgerichte collectieve

actie het rr.rr.hil zou kunnen maken, om zowel de enen als de anderen te laten vooruit-

gaan, om gevoelig bij te dragen tot het leren van leerlingen, moet een veranderingsactie

íord.., i.ig.r.hr.u.r, in deiabije ontwibhelingszonevan de betrokken actoren: het leer-

krachtentám binnen een onderwijsinstelling. De actie moet binnendringen in hun

denkpatronen, hen bevragen en hen confronteren met hun eigen tegenstellingen'

Het concept van de " nabije ontwihhelingszonà' , dat is ontleend aan Vygotski, verwijst in

de didactiek en in het o.ri.rro.k over het onderwijs- en leerproces, naar ontwikkelingen

die - hoewel ze nog niet voltooid, noch gegarandeerd zijn - in een gunstige omgeving

en mits de nodige hulp mogelijk tot een goed einde kunnen leiden. Het is absoluut

noodzakelijk o- d.t. l'ton 'l af te bakenen om te weten te komen aan welke uitdagin-

gen een onderwijsinstelling zich collectief kan en moet blootstellen, opdat de actoren

ái. e, de.l van uitmaken niet alleen punctuele oplossingen zouden uitwerken, maar

zouden komen ror duurzame individuele en collectieve praktijken.

4.4. Een lrerdefiniêring van het statuut van leerkraoht

Men kan niet hopen het lerarenberoep te professionaliseren zonder het statuut van leer-

krachten en onderwijsinstellingen naar meer autonomie' en dus meer verantwoordelijk-

4.3 Een gulden middenweg tussen magisch idee en de drang om

contrCIle te houden

250 MONICA GATHER THURLER



heid, te laten evolueren. Deze evolutie botst op immense hinderpalen en op de grote
ambivalentie van alle acroren.

Onderwijs blijft een publieke en politieke zaak, minsrens op het vlak van doelstellingen
en van gelijke kansen. De politiek moet rekenschap afleggen, de ministeries en d. Ài
nisters worden beoordeeld op de hervormingen die ze beloofd en gerealiseerd hebben.
ztj zijn niet bereid een blind verrrouwen te stellen in het lerarenkorps.

De onderwijsadministratie staat, om andere redenen, gematigd positief tegenover de-
centralisatie en grote autonomie voor de scholen en voor de leerkrachterr. óeel, bij ge-
brek aan de capaciteiten om raamteksten te produceren die duidelijk expliciteren .rr-'o!r-
antwoorden wat niet onderhandelbaar is. Maar meer nog omdat de onderwijsadmini-
stratie evaluatieprocedures wil opzetten die autonomie en veranrwoordelijkheid van de
instelling met elkaar verzoenen. Schipperen tussen mandaat en pro.iect is niet gemakke-
lijk (Pelletier, 2001; Perrenoud, 2001b).

De schoolleiders kennen dezelfde dilemmat. Daarenboven ervaren zij een beperking
van hun pedagogische bevoegdheden in landen mer een inspectiekorpr. -W".rn..i d. 

"u-tonomie van leerkrachten zich ontwikkelt (verder dan de ondoorzichtigheid van hun
praktijk en eenieders clandestiene vrijheid eens de deur van de klas dichtgaat), zalhet
directieteam hun toehoorder worden, meer dan de verre en episodische inspectie. Maar
indien het directieteam geen pedagogisch mandaat heeft, zal het alleen maar russenko-
men om eerder oppervlakkige aspecten in de uitoefening van het lerarenberoep re rege-
len (afwezigheden, ordehandhaving, uitrusting, lokalen, enz.).

Leerkrachten en hun organisaties zijn evenzeer ambivalent. Autonomie is een risico. Au-
tonomie verandert de relatie t.o.v. de opgelegde taak; zeverplicht leerkrachten en orga-
nisaties tot een collectieve, conceptuele en organisatorische aanpak, ze maakt komaf met
de defensieve mechanismen die nu nog leven dankzy de huidige programma's, srrucru-
ren, hervormingen, korrom, alle inmenging "van bovenaf" die men makkelijk kan dis-
kwalificeren.

Anders gezegd: scholen mogen de verwachtingen van het systeem niet afwijzen, maar
zrln wel veranrwoordelijk voor de ontwikkeling van een lokale politiek.

4.5 l'{unran resources die tegemCIetkCIrnen aan de organisatori-
sche Ltitclagingen

In elk veranderingsproces moet men kunnen rekenen op medewerkers die bereid zijn
zich professioneel te engageren, zichbij te scholen en nieuwe praktijken re onrwikkelen.
Leerkrachten kunnen echter niet alleen het hele gewicht van de praktijkontwikkeling
torsen. Zij moeten een beroep kunnen doen op srrucruren en op steun gedurende het
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hele proces, dat, we herhalen het, dikwijls een belangrijk gevaar van overbevraging in-

houdt. De vragen die moeten uitgeklaard worden, zijn bijgevolg: \Wie is waarvoor ver-

antwoordelijk? \7elke arbeidsorganisatie is de meest geschikte om de doelstellingen te

bereiken?'Wat zijn de uiwoeringstermijnen, hoe de aftelling plannen? \íanneer welke

instanties informeren? Hoe de resultaten beheren, hoe tot goede regelgeving komen?

\íie kan wie vervangen in geval van nood? enz. Een duidelijk antwoord op deze vragen

is noodzakelijk om de verdere onwikkeling te garanderen.

\íant men wordt geconfronteerd met relatie- en functioneringsproblemen die meestal

worden verzwegen en verdrongen. Deze confrontatie dwingt ertoe om compromissen te

onderhandelen die diepgewortelde overtuigingen op de helling plaatsen, en die kunnen

kwetsen. De meesre scholen hebben nog niet voldoende ervaring kunnen opbouwen

om constructief om te gaan met de onvermijdelijke spanningen, contradicties en

machtsverhoudingen, die met deze processen gepaard gaan. Ze dreigen ze over het

hoofd te ,ie.r, *a"roor de aan de gang zijnde dynamiek stilvalt. Zonder schoolleiders

macht toe te schrijven die ze niet hebben, is het belangrijk hun rol, functie en compe-

renties (identiteit en vorming) op hun juiste waarde te valoriseren. Het is aan hen om de

vernieuwing van binnenuit te begeleiden en het veranderingsproces in hun school gaan-

de te houden.

Vanzelfsprekend moet een schoolleider een budget kunnen beheren, waken over de vei-

ligheid ian rrln personeel en toezien op de toestand van lokalen en uitrusting, een les-

,oor,., kunnen opstellen, gesprekken voeren met vakbonden, ouders of lokale besturen,

leerkrachten aanwerven of extra middelen verwerven. Het is belangrijk dat deze zichtba-

re taken ten dienste staan van ambities en eisen die verder gaan dan de instandhouding

van de arbeidsvoorwaarden en van het arbeidsklimaat. Er bestaat een tendens om van de

schoolleider een luxeconciërge te maken, een boekhouder, een "hoofdopzichter", een

planner, een bewaker, een brandweerman van dienst. Sommigen vinden dit voldoende

en ambiëren geen andere taken.

Deze managemenrsraken zijn noodzakelijk, maar kunnen grotendeels gedelegeerd wor-

den. De schoolleider zou zich moeten kunnen beperken tot supervisie en coórdinatie.

Een school op een efficiënte, vernieuwende en leefbare manier aansturen, houdt in dat

de schoolleider de werkgemeenschap motiveert en een conceptuele en stimulerende op-

dracht vervult, die immens veel energie, kennis en competenties vergt op het vlak van

programmat en didactiek, maar ook op het vlak van de psycho-sociologie van organisa-

iies (G"r"nt 6r Scieur, 2002; Gather Thurler 6. Perrenoud,2004; Pelletier, 1999)'
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fl Tor slor

Gezien de complexiteit die de transformatie van onderwijsinstellingen naar professione-
le lerende organisaties veronderstelt, is de verleiding groot HET recepr te vind.n - on-
der de vorm van een lijst van zorgvuldig uit te voeren taken - o- ,rr...ruol de beoogde
hervorming te verwezenlijken.

Via een systemisch perspectief hebben we trachren aan te tonen dat het welslagen van
een veranderingsproces in onderwijsinstellingen - meetbaar via de effectieve verande-
ring van de praktijken - zal aÍhangen van de evenwichtige, onderlinge afhankelijkheid
tussen verschillende facroren (Maag Merki & Ross, 2004; Gather Thurler, 2004).

Het is ongewijfeld nuttig verder te blijven zoeken naar voorbeelden van "best practi-
ces", teneinde zebij een groter publiek van leerkrachren en scholen bekend te maken.
Maar we denken dat de urgentie zich elders situeerr: het debat moet dringend toege-
spitst worden op het noodzakelijke modaliteitenplan om ror een doeltreffenJ. .n *inst-
gevende veranderingspolitiek voor onderwijsinstellingen te komen. Een beperkt aantal
principes zouden de basis kunnen - moéten - vormen van een contract tussen de be-
trokken actoren:

Elke start van een project, elke keuze van prioriteiten, biedt voordelen, maar ook ri-
sico's enlof zwaktes. Deze laatste kunnen gecompenseerd of geneutraliseerd worden
door de voordelen van een ander project. Er werd aangetoond dat het opzerten van
meer projecten tezelfclertijd efficiënter is dan ze allemaal geïsoleerd te implemente-
ren.

Het is aangewezen om structurele én didactische benaderingen te combineren: de ar-
beidsorganisatie, het studieplan en de pedagogische methodes, en de professionele
ontwikkeling van de betrokken acroren.

Reflectie staat centraal in elke echte praktijkverandering. Het gaat hier om de be-
kwaamheid en de wil vanwege schooldirecties en leerftrachten, Àaa, ook van oud.ers
en leerlingen, om de manier van werken constant te bevragen, te verantwoorden en
de meest effectieve werkwijzen te onderscheiden.

Vandaar dat het van belang is dat scholen zelfevaluaties invoeren, waarmee zi1 het
vertrouwen van de gebruikers kunnen behouden (ofterugwinnen), én die eveneens
" stuurmanskunsf' tijdens veranderingen genereren die hen zal in staat stellen hun in-
spanningen te (her)oriënteren.

Een "goede" aansturing vereist, naast duidelijk gedefinieerde doelstellingen, be-
trouwbare kennis en vaardigheden, waaronder bijvoorbeeld anticiperen op en inter-
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prereren van problemen, en correct inschatten van de bestaande middelen (of van de

ontbrekende middelen).

De professionalisering van het lerarenambt kan niet gedecreteerd worden, noch kan

z. het result aat zijn,r"r 
"..r 

hervorming alleen. Maar een volgehouden politiek kan

er wel roe bijdragen. Elke hervorming, hoe zwak het resultaat ook is ten opzichte van

de vooropgesteláe doelstellingen, die bijdraagt - al was het onrechtstreeks - tot het

professionaliseringsproces van het lerarenberoep, is een vooruitgang'

Elke praktijkverandering is een proces, het resultaat van een trage sociale constructie.

Zo'n-veran'dering kan men niet teweegbrengen met een eenvoudige politieke of ad-

ministratieye beslissing. Geen enkel vernieuwingsproject' hoe aantrekkelijk ook, kan

de leerkrachten er makkelijk van overtuigen om routines op te geven die hun deug-

delijkheid hebben bewezen (tried and true) ten voordele van praktijken die ze nog

maar slecht beheersen en die geen economische en doeltreffende werking garande-

ren.

Een vernieuwing kan onmogelijk zeer snel meetbare effecten teweegbrengen op het

leren van leerlingen. Elke belangrijke - en duurzame - verandering verloopt stapsge-

wijs. Naarmate de stappen elkaar opvolgen, brengen de practici hun ervaringen in

,r.rb"r,d met de nieuwe ideeën, ontwikkelen zij de nodige competenties en doen zij

hun praktijk in de voorgestelde richting evolueren.

Het is tenslotte noodzakelijk dat een "cohorte" van leerlingen het hervormde en ge-

stabiliseerde sysreem kan doorlopen. De aansturing moet dus minstens gedurende

een l1-taljaren dezelfde koers aanhouden, uiteraard rekening houdend met onvoor-

ziene gebeurrenissen, politieke wissels en sociale conflicten, die in het proces moeten

geïntegreerd worden.

Deze beschouwingen leiden ons niet tot opzienbarende conclusies. Een dubbele strate-

gie is hier verstandig:

1 Onze manier om hervormingen te bedenken en uit te voeren dient geoptimaliseerd

te worden omdat de aard van de hervorming, van het beroep en van het systeem er-

toe aanzetten om voorbij te gaan aan centraal gestuurde veranderingen. Vandaar het

belang om de hervormingen voortaan van nabij te volgen vanuit een historisch en

sociologisch perspectief.

2 Op middellange termijn mikken op een toegenomen professionalisering van het le-

.*r.nb..o.p, doo, ,t"prg.wijze vooruitgang in de scholen (gedecentraliseerd) in de

plaats te sr;[en ,r"r, g-olr.heepse hervormingen van het hele systeem' meer bepaald

in de domeinen die het nauwst aanleunen bij het lerarenberoep en de arbeidsorgani-
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satie. Die stapsgewijze vooruitgang raakt niet aan de einddoelen van de school, maar
aan de manier waarop men ze aanpakt (het proces).

\Vat nu, als men het ene simplisme niet door een ander simplisme wil vervangen? ons
beroep bestaat erin rekening te houden met de complexiteit van de werkelijkheid en
mijfel te uiten tegenover allerhande mogelijk magische brouwsels, waaÍ ze ook vandaan
mogen komen. Vernieuwing is op zich goed noch slecht, alles hangt af van de funderin-
gen' van de relevantie ten aanzien van de problemen die zich stellen, alsook van het on-
derhandeld en geleidelijk karakter van het concepr en de uitwerking. Onvoorwaardelijk
elke vernieuwing verdedigen is even zinloos als ze aan te vallen ,orá., rekening te hou-
den met de inhoud of de redenen ervan, meer bepaald omdat ze de bedoeling heeft de
onderwijsinstelling te veranderen en omdat ze kan leiden tot het verliezen 1ran h..ken-
ningspunten.
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cl N tr, E FIVI/I J Si H E FIVcl FI M I N Gi E N
clP GiFIclTE SCHAAL IN
ENGiELAI\IEI""

Pnof. David Hopkinss'g
Chief Advisen on School Standards
Depantment for Education and Skills

Voor het eerst in de geschiedenis van onderwijshervormingen weten we nu voldoende
over de theorie en de praktijk van wijzigingen in het onderwijs om het peil van het leren
en van de vorderingen van alle leedingen in het hele systeem te kunnen verhogen. Eer-
dere hervormingsstrategieën slaagden er niet in om een blijvende invloed op de leerre-

sultaten te hebben, omdat ze de context waarin de schoolverbetering moest gebeuren
veronachtzaamden en omdat ze er niet in slaagden de juiste verbanden met het leren van
de leerlingen te leggen. De sleutel tot schoolverbetering op grote schaal en op lange ter-
mijn is van die verbetering te zien in de context van een heel systeem. \Wie bezig is met
zulke schoolverbetering implementeert actief verbeteringsstrategieën die leerlingen en
leraren helpen om het peil van het leren en van de leerresultaten te verhogen. Zezijn in
dezelfcle mate bezig met het verhogen van het beleidsvoerend vermogen van de school,
de schoolhoofclen, de leraren en de leerlingen, als met externe ondersteunende instellin-
gen om het verbeteringsproces re sturen.

Deze "case study'' is gebaseerd op de hervorming op grote schaal, die zich afspeelde in
Engeland sinds 1997. Hoewel de hervorming zowel basis- (voor 5- tot 1l-jarigen) als se-

ffi Oit document werd voorbereid als een case study voor hervormingen op grote
schaal voor de MicrosofL Corporation. Met dank voor de bijdrage van Michael
Barber.

ffi Pnofessor David Hopkins was hoofd van de "standands and Effectiveness Unit" van
het depantement Ondenwijs, en hoofdadviseur van de ministers over nonmen voor
scholen vanaf febnuani 2OO2. Daarvoor was hij voorzitter van de "Pantnership
Board" van de stad Leicesten decaan van de faculteit Onderwijs van de universiteit
van Nottingham, en docent aan het Onderwijsinstituut van de universiteit van
Cambnidge. Voon hij ambtenaan werd schneef hij zijn visie op schoolverbetering en
henvormingen op grote schaal in Hopkins D. [2OO1l School lmprovement for Beal
London : Routledge,/Falmen
Deze tekst schrijfr hij in zijn persoonlijke naam: de zienswijzen die beschreven wor-
den, ziin niet noodzakelijk gelijk aan die van het beleid van het Engelse departement
Ondenwijs.
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cundaire scholen (voor 11- tot 16-jarigen of 11- tot l8-jarigen voor scholen met een

"zesde jaar") betrof; zd.in deze studie de klemtoon liggen op de prestaties van de leerlin-

gen van 5 tot 1 1, zonder de vooruitgang in andere delen van het systeem te verwaarlo-

zen. Er wordt gefocust op het basisonderwijs omdat daar, in dit stadium van het hervor-

mingsprogramma, het verband tussen hervormingsstrategie en leerlingprestaties heel

duidelijk wordt gezien. De uitwerking van dit voorbeeld van een model voor hervor-

ming op grote schaal in Engeland heeft de volgende structuur:

beschrijving van de context van de inspanningen voor hervormingen op grote schaal

in Engeland sinds 1997;

- verslag over de data van de voortgang in de prestaties op het gebied van lezen en

schrijven ("literacy'') en van rekenvaardigheid ("num€racy") in lagere scholen;

analyse van de beleidsmaatregelen die veranrwoordelijk zijn voor het in beweging

houden van lagere scholen op het gebied van schoolse vorderingen;

schets van de benadering van de volgende fase in de hervormingen in Engeland, ge-

baseerd op de uitbouw van het beleidsvoerend vermogen, op een aanpak volgens de

behoeften en mogelijkheden van de individuele leerling (zelfgestuurd leren), en op

een nieuwe relatie met scholen in het streven naar hoge gelijkwaardigheid en hoge

kwaliteiu
als besluit: voorstel van een beleidsagenda voor hervormingen op grote schaal.

E Flervormlngen op grote schaal in Engeland - een ver-
haalschets

Aan het voornemen van de Britse regering om een hervorming in het onderwijs na te

streyen en een wijziging in de werking van de onderwijsdiensten te bewerkstelligen,

wordt nooit getwijfeld. Vanaf mei 1997, toen de huidige regering werd verkozen, heeft

ze doelgericht en met overtuiging gewerkt aan het realiseren van eerste minister Tony
Blairs belofte om van "Onderwijs, onderwijs en onderwijs" ziin dfie prioriteiten te ma-

ken. Na de verkiezingen van juni 2001 bevestigde Blair zijn voornemen om het onder-

wijs te yerbeteren in de context van een bredere hervorming van de openbare diensten

in hun geheel. In alle publieke diensten is de regering dan ook hervormingen aan het

doorvoeren, niet in het minst omdat het publiek ongeduldig wordt om substantiële be-

wijzen te zien van de vooruitgang.

Engeland heeft sinds 199;7 de kans gegrepen om hoge normen te bereiken in een heel

systeem van 24 000 scholen met meer dan 7 000 000 leerlingen. De regering heeft een

ruime meerderheid en is krachtdadig. De basis voor de vooruitgang werd in de laatste

jaren gelegd. De uitgaven voor onderwtls zyn per jaar toegenomen met 5 percent. On-
dertussen werden sinds 1997 door een combinatie van macro-economische beleids-

262 DAVID HOPKINS



maatregelen en veranderingen in het belasting- en uitkeringensysteem al meer dan
1 000 000 kinderen uit de armoede gehaald, met duidelijke voordelen voor het onder-
wijs. Dit zyn erggunstige omstandigheden om te beginnen met een groot hervormings-
programma.

Om te evolueren van het duidelijk onderpresterende systeem van het midden van de ja-

ren negentig naar de "wereldldasse" en ondertussen ook resultaten op korte termijn te
halen, gebruikte de regering een beleid dat best kan omschreven worden als "grote uit-
daging, veel ondersteuning", dat hieronder wordt geïllustreerd.

VEEL ONDERSTEUNING

trage, ongelijke vooruitgang

zelfgenoegzaamheid

KLEINE

UITDAGING

stilstand

onderpresteren

snelle vooruitgang

hoge prestatie

GROTE

UITDAGING

conflict

demoralisering

WEINIG ONDERSTEUNING

In grote lijnen kan dit diagram gezienworden als een voorstelling van 30 jaar onderwijs-
geschiedenis in Engeland: meer dan 10 jaar met weinig uitdaging en weinig ondersteu-

ning, tot halfweg de jaren tachtig de regering van Thatcher haar aandacht richtte op de

problemen van het onderwijs. Het resultaat was een vergroting van de uitdaging: nieu-
we normen, nieuwe onderwijsinspectie, nieuwe publicaties van de testscores van de

scholen. Maar naast de uitdaging was er onvoldoende investering in de lonen van lera-

ren, in kleinere klassen, verbeterde technologie, professionele ontwikkeling en betere

schoolgebouwen. Ook werd niet genoeg gedaan om de sociale omstandigheden te ver-

beteren, die zeker in de oude industriegebieden in verval en in grote steden, het werk
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van opvoeders dagelijks moeilijker maakte. Het resultaat was een beetje verbetering,

maar ook conflicten en demoralisering.

In die periode van conflicten wachtten veel opvoeders op de verkiezing van een andere

regering die de uitdaging zou verkleinen en de ondersteuning vergroten. Maar de rege-

ring van 1997 koos niet voor die aanpak omdat ze niet geloofde in de resultaten ervan.

In plaats daarvan bouwde ze verder aan de hervormingen van de conservatieve regering,

verscherpte de uitdaging en - doorslaggevend -verhoogde de ondersteuning. Dus: gro-
te uitdaging, veel ondersteuning. De manier waarop de principes van "grote uitdaging,
veel ondersteuning" in een praktisch beleid worden omgezet om aan te zetten tot
schoolverbetering, wordt samengevat in het volgende diagram.

aansprakelijkheid

tussenkomsten
omgekeerd
evenredig met
succes

toegang tot de
beste praktijk en
kwaliteitsvolle
ontwikkeling

ambitieuze
normen

goede data en
duidelijke
doelen

overdracht van
verantwoordelijkheid
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Het beleid voor elk van de segmenten staat in de volgende tabel

hoge nonmen wonden bepaald doon het
nationaal cunniculum
nationale tests op de leeftijd van 7 , 11 , 14
en 16 jaan
gedetailleende leenprogramma's gebaseend
op "best practice"
optionele "Wonld Class Tests" gebaseend op
de beste 1O percent van de TIMSS van
1 995

AMBITIEUZE NOHMEN

OVERDRACHT VAN
VERANTWOORDELIJKHEID

- de school als eenheid voor aanspnakelijkheid

- overdracht van middelen en
tewerkstellingsbevoegdheid naar scholen

- leerlinggebonden financiening

- vrije inschrijving

GOEDE DATA EN DUIDELIJKE
DOELEN

gegevens oven het individuele leerlingniveau
wonden nationaal verzameld
analyse van de pnestaties in de nationale
tests
jaarlijkse critenia voon elke school
vergelijkingen met alle andene scholen met
gelijkaandige beginsituatie
wettelijk opgelegd: de doelen wonden bepaald
op distnicts- en schoolniveau

TOEGANG TOT BESTE
PRAKTIJK EN

KWALITEITSVOLLE
PROFESSIONELE
ONTWIKKELING

algemene pnofessionele ontwikkeling is
opgenomen in de nationale prioriteiten fiezen
en schnijven, nekenvaardigheid en ictl
ontwikkelen van leidenschap als een recht
site met noÍ'men
hfip: / / wwru. standar^ds. dfee. gov. uk
voonbeeldscholen
de lokale onderwijsauthor"iteit [LEA]oo van het
distnict is verantwoondelijk
ovendnacht van de fondsen voor
professionele ontwikkeling naan de scholen
hervonming van het ondenwilsonderzoek

4O Local Educational Authority
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AANSPRAKELIJKHEID

- nationaal inspectiesysteem voor scholen en
distnicten

- elke school wor dt om de 4 tot 6 jaar gern-
specteerd

- alle inspectieverslagen worden gepubliceend

- jaarlijkse publicatie van de pnestatiegegevens
en doelen van de scholen en distnicten

TUSSENKOMSTEN IN
OMGEKEERDE VERHOUDING

TOT HET SUCCES
(beloningen, ondersteuning,

gevolgen)

voor succesvolle scholen
- mogelijkheid om een leidinggevende nol op te

nemen
- vieringen
- vrijmaken van IbeperkendeJ voorschr^ifLen

- beloningsschema volgens succes
- grotere autonomie over curriculum, wedden

en voonwaanden

voor alle scholen
- actieplan na inspectie
- toelage voor schoolvenbetering om de imple-

mentatie van het actieplan te ondensteunen
- controle op de prestaties door LEA [district]

voor onderpresterende scholen
- actieplan met meen nichtlijnen

- mogelijk intrekken van de ovendnacht van mid-
delen en verantwoondelijkheid

- conffole op de prestaties doon LEA [distnictJ
en nationale contnole

- bijkomende middelen om de ommekeen te on-
densteunen [maan alleen voor praktische ver-
beteringsmaatr egelenJ

voor falende scholen
- als voor de ondenpresterende scholen
PluE
- eenste overweging van sluiting
- het distnict maakt het plan voor de school.

Met stneefdatum voon de volledige ommekeen
[maximum twee jaarJ

- nationale contnole dnie keen per" jaar
- mogelijke nieuwe start of ovenname

voor falende LEAs [distnicten]
- interventie van het nationaal bestuun
- mogelijkheid om een aantal taken uit te beste-

den aan de pnivé-secton
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Samengevat: na de verkiezing in 1997 kon de regering Blair de opkomende bewijzen

van de invloed van de hervormingen van eind jaren tachtig-begin jaren negentig, samen

mer inrernarionaal onderzoek, gebruiken om te informeren over haar krachtige aanpak

van het falen van scholen en die te verantwoorden. Daarenboven was ze beter dan ooit
tevoren in staat om de uiwoering van het beleid op te volgen en dus tijdens dat proces

verfijningen en versterkingen aan te brengen. Deze benadering werkte een tijdje opval-

lend goed, en dan vooral voor de strategieën voor lezen en schrijven en rekenvaardigheid

in de lagere scholen.

Focus op Iezen en schrijven en op rekenvaardigheid
in lagere scholen

In de context van de inspanningen voor deze hervorming op grote schaal en op lange

termijn was, in de eerste fase, de focus op lezen, schrijven en rekenvaardigheid in lagere

scholen een belangrijke en noodzakelijke eerste stap. De prestaties op de leeftijd van 1 1,

aan het einde van niveau 2, is een heel belangrijke indicator. Vaardigheid in lezen,

schrijven en rekenen is absoluut van levensbelang voor de kansen van de kinderen in on-

ze scholen. Deze vaardigheden zijn de sterkste voorspellers van succes op 16 jaar en

daarna. En toch bleef het peil steeds op hetzelfde niveau sinds 1944 (historische wet

over de hervorming van het onderwijs), ongeacht belangrijke structurele veranderingen

die eerst gericht waren op centralisatie en daarna op decentralisatie. Zoals het volgende

diagram verduidelijkt, was het pas wanneer de verdeling centralisatie/decentralisatie

werd vervangen door een verplichting voor het hele systeem dat het peil begint te stij-
gen.
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?.1 Kort overzicht van de resultaten in lagere scholen

Brief history of standards in primary schools

11 plus dominated
'Formal"

í 950 1960

De positieve invloed van de nationale strategieën voor lees-, schrijÊ en rekenvaardigheid
kreeg wereldwijd aandacht. Toch is de analyse van dit succes niet zo eenvoudig. De cij-
fers die het resultaat van de strategieën illustreren, vertellen een interessant verhaal. De
stijging van de resultaten van de leerlingen voor lees-, schrijÊ en rekenvaardigheid wordt
geïllustreerd door de volgende tabel.

P..2 Sarnenvatting van de resultaten voor fase P * peneentagÊ
leerlingen dat niveau 4+ bereikt

De statistieken op zich zeggen niets over de impact van de strategieën op het hele sys-

teem. De eerste kaart geeft een overzicht van het aantal LEAs (lokale onderwijsautori-

English 63 65 71 75 75 75 75 77

Mathematics 62 59 72 71 73 73 74
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LEAs Achiev-ng75Y"+
Level 4 English 1998

LEAs Achiev-ng75o/o+
Level 4 English 2OO2

LEAs AchlevlngTSo/o+

(provisional)

f
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teiten) in Engeland waar in 1998 meer dan75 o/o van de 1l-jarigen een leesvaardigheid
bereikt die overeenkomt met hun leeftijd.

Dit alleen is al een voldoende rechwaardiging voor de introductie van de strategieën. De
kaart voor rekenvaardigheid gaf hetzelfde beeld.

De toestand voor taal in 2002 wordt geillustreerd op de tweede kaart en die van 2004
op de derde. Kaarten voor rekenvaardigheid in2002 en2004 tonen dezelfde evolutie.
Hoewel er nog vooruitgang kan gemaakt worden, is de verandering van het nationaal
beeld in zes jaar tijd heel duidelijk.

Voor gelijke onderwijskansen is het ook belangrijk te weten dat de resultaten bevestigd
worden doorheen de groep van socio-economisch achtergestelden. Als we bij de analyse

rekening houden met de groep van leerlingen die een gratis maaltijd krijgen op school
(in Engeland is dat de representatieve maatstaf voor socio-economische achterstand),
dan wordt duidelijk aangetoond dat leerlingen en scholen van alle categorieën op het
hoogste niveau presteren en dat de stijging van het gemiddelde niveau volgehouden
wordt doorheen de groepen met gratis maaltijden.

(FSM = free school meal/gratis schoolmaaltijd)

Percentage of Pupils in Maintained Mainstream Schools Achieving
Level 4+ at Key Stage 2 English by Primary School Free School Meal

Bands in 2004, with í998 Median

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

<8%FSM

n =5828

>8oÁ&={0oóFSM

n=3S8

t2606 6, =3$% FSt\í

n=2454

Pimary School FSM bands

>35%&=€0%FSM

n = 1520

>50%FSM

n =890

I T

g/"

't1%

14%

1?fÁ 1TÁ

I
I

,riJl"rl:,',t.,'1,,r,. :i.,i-

,l ; :,r,,,;1, lrr,

27C DAVID HOPKINS



De mate van vooruitgang werd recent bevestigd door de resultaten in PIRLS (progress

in international reading literacy study). De PIRLS is een vergelijkende studie van de

leesvaardigheid van 10-jarigen in 2001. Deze studie gebeurt onder de auspiciën van de

Internationale vereniging voor de evaluatie van onderwijsprestaties. Meer dan 140 000

leerlingen van 35 landen namen eraan deel in 2001 . De Engelse leerlingen scoorden be-

ter dan die van grote Europese landen als Frankrijk, Duitsland en Italië. Ze scoorden

ook hoger dan de andere Engelssprekende landen in het onderzoek: de Verenigde Sta-

ten, Nieuw-Zeeland en Schotland. Engeland was derde voor leesvaardigheid, met enkel

Zweden en Nederland voor zich. In een gelijkaardig onderzoek in 1990 presteerde En-

geland middelmatig, het bereikte toen helemaal niet de positie van 2001.

Distribution of Reading Achievement in 9-Í0
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\íar evenwel opvalt als we de data bekijken, is dat een eerste periode van drie jaar met

een belangrijke stijging van de resultaten gevolgd wordt door een vervlakking in de vol-

gende drie jaren, en slechts recent wordt weer vooruitgang geboekt. Deze tendens wordt
opgemerkt bij zo goed als elk initiatief voor hervorming op grote schaal. Gewoonlijk
gaat zo'n vervlakking in de vooruitgang na een eerste succesperiode samen met een ver-

mindering van de betrokkenheid bij het hervormingsprogramma. Maar het bijzondere
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van dit initiatief is dat de vervlakkingsfase in feite een platform is geworden voor verde-
re vooruitgang. In het volgende deel wordt dit verschijnsel van nabij bekeken.

g Voorbii de stilstand in de vsonuitgang

Het verhaal tot nu toe maakt duidelijk dat de hervormingsstrategie in 1997 botweg top-
down en prescriptiefwas. Michael Barber, de belangrijkste architect ervan, beschreef de-
ze benadering als "geïnformeerd verplichten". Hij vergeleek deze werkwijze mer die van
het 'ïerplichren zonder meer" van de regering Thatcher, wiens agenda New Labour erÊ
de. Ongetwijfeld is het "geïnformeerd verplichten" veranrwoordelijk voor de indruk-
wekkende eerste resultaten, en misschien is deze manier van werken wel belangrijk in de
eerste fase van alle langetermijnprogramma's voor hervormingen op grore schaal. In
Engeland in de tweede helft van de jaren negentig had het systeem in ieder geval nood
aan een injectie van energie en van kennis die op korte termijn een verandering kon te-
weegbrengen. Op iets langere termijn heeft deze werkwijze echter ook een nadeel, en
dat is mogelijk de oorzaak van de vervlakking van de resuharen na de eersre roename.

Het cruciale probleem bij "geïnformeerd verplichten" is dat leraren de veranderingen er-
varen als opgelegd van buitenaf en zich afvragen in welke mare ze de materialen van het
ministerie kunnen aanpassen en omvormen in functie van hun eigen doelstellingen. Er
is ook het probleem dat de veranderingen, doordat zevan buitenaf opgelegd worden,
niet helemaal ingebed of 'ïerworven" worden. In dit verband zijn de resultaren van de
evaluatie van de strategieën voor lezen, schrijven en rekenvaardigheid die uitgevoerd
werd door het Instituut voor onderwijsonderzoek van Ontario en de universiteiten van
Toronto en Manitoba, heel leerrijk. Positief was hun besluit dat de strategieën bijna el-
ke klas van het lager onderwijs beïnvloed hebben. De kloof tussen leerlingen in de meest
en de minst succesvolle scholen was substantieel versmald. Bijna alle scholen kregen
training en het lesgeven was aanzienlijk verbeterd sinds de strategieën ge'rntroduceerd
werden. De onderzoekers noteerden meer bepaald een berere "dekking" van de lees-,
schrijf- en rekenvaardigheid, dat de planning eerder was gebaseerd op doelstellingen dan
op activiteiten, en dat meer met een volledige klas werd gewerkt en aan een hogere snel-
heid. Anderzijds zijn er nog aanzienlijke verschillen tussen leraren en russen scholen in
vakkennis, pedagogische vaardigheden en inzichten. Dit duidde erop dat de nood voor
de uitbouw van het beleidsvoerend vermogen groter was dan oorspronkelijk voorzien.

De onderzoekers besloten dat in de beginfase van de implementatie van de srraregieën,
de druk om de onderrichtingen van het ministerie te volgen ervoor zorgde dat de veran-
deringen op grore schaal snel gebeurden. Maar als de klemtoon te lang wordt gelegd op
het afleggen van veranrwoording tegenover het ministerie, kan dat een cultuur van aÊ
hankelijkheid creëren en de professionele autonomie verminderen. De veranrwoorde-
lijkheid voor het hoog houden van de normen en van de kwaliteit van het lesgeven moet
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ingebed ztlnbij de leraren, de scholen en de LEAs, opdat de vroege vooruitgang kan be-
houden worden en uitgediept. De strategieën "in bezit geven'van de leraren vergroot
hun vermogen om hun lesgeven aan re passen, om problemen te kunnen oplossen en
hun praktijk te verfijnen, terwijl ze trouw blijven aan de onderliggende principes van de
strategieën, De onderzoekers suggereerden dat dit nodig is om een verandering en onr-
wikkeling op lange termijn te kunnen vasdeggen.

Gezien in het brede perspectief van de hervorming van een openbare dienst: in een snel
veranderend, groot en ingewikkeld systeem zijn vertrouwen, vernieuwing en creativiteit
in de eerste lijn (waar dienst en klant elkaar ontmoeten) van vitaal belang. Per definitie
hebben centraal aangestuurde beleidsmaatregelen, hoe goed ook, deze belangrijke ei-
genschappen niet. Om die te bereiken moest men volgens sommigen in de volgende fa-
se van de hervormingen overgaan van "geïnformeerd verplichten' naar wat men "geïn-
formeerd professioneel oordeel" zou kunnen noemen.

"Geïnformeerd verplichteri' heeft het voordeel dat het goede ideeën leverr aan een sys-
teem dat die zelf niet heeft. De belangrijkste beperking is dat het nooit "ownership" en
intrinsieke motivatie kan opwekken. En het werkt ook niet zonder de volledige mede-
werking en creativiteit van de leraars. "Geïnformeerd professioneel oordeel" heeft wel de
mogelijkheid om intrinsieke motivatie en goede ideeën op te wekken, maar het is alleen
maar een mogelijkheid. Als het niet goed onmikkeld is, houdt rekenen op het professi-
onele oordeel een groot politiek risico in. Het is een klassieke paradox. Er moet vol-
doende vermogen tot professionaliteit zijn om het te kunnen opbouwen, en als er on-
voldoende vermogen tot professionaliteit is om mee te beginnen, dan is het dwaas om re
verkondigen dat "geïnformeerd professioneel oordeel" nu de basis vormt van een nieu-
we aanpak. Het kan te gemakkelijk verkeerd begrepen worden op een manier dat het
meer zou verschuiven naar "professioneel oordeel" en minder naar "geïnformeerd". Sa-
mengevat: zowel "geïnformeerd verplichten" als "geïnformeerd professioneel oordeel"
hebben hun beperkingen.

Dit was het dilemma waarvoor de beleidsmakers in Engeland werden gesteld terwijl ze

nadachten over de stap van "geïnformeerd verplichten" naar "geïnformeerd professio-
neel oordeel". De belangrijkste beleidsdocumenten van die periode erkenden dit pro-
bleem en stelden een uitweg voora' Het beleid bood schoolhoofden en leraren een nieu-
we samenwerkingsvorm, waarmee ze, ondersteund en aangemoedigd door de overheid,
de volgende hervormingsfase konden aanvatten. Dit alles gebeurt in de contexr van een

41 De nelevante ovenheidspublicaties zijn: het witboek "schools Achieving Success"
[september 2OO1], "lnvestment fon Reform" [tuli 2OO2], "Towands a Specialist
System" [februani 2OO3], het basisdocument "Excellence and Ënjoyment" [mei
2OO3l en "Five year strategy fon Children and Leannens" [juli 2OO4]
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beleid dat tegelijk veel mogelijkheden biedt èn expliciet is, en dat gericht is op de veran-

dering van het hele systeem. Om dat te bereiken was een radicale verandering nodig, zo-

wel in het functioneren van de overheid als van de leraars. Zoals Estelle Morris, toen

staatssecretaris, argumenteerde in haar voorwoord in het oorspronkelijke witboeka':
"...als we meer vragen van onze leraren, moeten we ook meer vragen van onszelf, en

moeten we onze eisen doen samengaan met meer ondersteuning..." Ook voor scholen is

dit geen gemakkelijke optie, want de vraag naar voortdurende verbetering komt zowel

van de ouders als van de overheid, als van het vak zelf: professioneel zelfstandig zijn, is

veel uitdagender dan louter receptief de ontvanger zijn van een welwillend beleid.

Voor lagere scholen betekende het publiceren van "Excellence and Enjoyment" (mei
2003) een ingrijpende wtlziging in de strategie van de overheid. En het is deze belang-

rijke wijziging die volgens velen veranrwoordelijk is voor de doorbraak wat betreft test-

scores in 2004.

"Excellence and Enjoyment" toonde aan dat het succes van de strategieën voor lezen,

schrijven en rekenen de context heeft gecreëerd voor een fundamentele herziening van

het lager onderwijs. De publicatie plaatste de lees-, schrijÊ en rekenvaardigheid op-

nieuw in het midden van een breed en rijk onderwijsprogramma en duidde op het vas-

te voornemen om de vooruitgang te consolideren en om het peil nog verder te verho-

gen. Er werd aangetoond dat de volgende stap in de vooruitgang zou gehaald worden als

scholen:

zich duidelijk blijven richten op lees-, schrijÊ en rekenvaardigheid in het centrum

van het curriculum voor het lager onderwijs;
de mogelijkheid voorzien om effectieve werkwijzen van scholen in gelijkaardige om-

standigheden op te sporen;

hun vrijheid gebruiken om een passend schoolcurriculum te ontwikkelen dat vol-
doet aan de eisen van het nationaal curriculum;
de mogelijkheden en vaardigheden van hun personeel aanwenden;

tegemoetkomen aan de bijzondere noden van elk kind.

De essentiële boodschap was een oproep om zich te concentreren op lesgeven en leren,

De verschuiving in klemtoon om zich te richten op het hele curriculum en op de leerer-

varingen van de individuele leerlingen, werd ondersteund door een besluit dat verzeker-

de dat het onderwijsbeleid meer op één lijn gebracht werd en beter gecoórdineerd. De

strategie ging verder dan de gevestigde rol van de deskundigen voor lees-, schrijf- en re-

kenvaardigheid om schoolverbetering te ondersteunen. De ontwikkeling van het pro-

42Schools Archieving Succes, t2OO1), departement for Education and Skills, London
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gramma voor leiderschap in strategieën voor het lager onderwijs en het oprichten van
lokale nerwerken voor elke lagere school zljn cruciaal. Ze wyzen op de significanre ver-
schuiving van het gebruik van externe deskundigheid naar het gebruik van de mogelijk-
heid van het systeem om van binnenuit te veranderen. Het leiderschapsprogramma, bij-
voorbeeld, is het grootste initiatief van zijn soort; zo'n 1.800 actieve schoolhoofden wer-
den aangeduid en getraind om samen te werken met collegat in onderpresterende scho-
len. in z'n geheel werkt het programma in op 5.000 lagere scholen, rwintig procenr van
het totale aantal.

Samengevat: het oorspronkelijke initiatief is gewijzigd van louter en alleen focussen op
de verandering in het curriculum van lees-, schrijÊ en rekenvaardigheid, naar een in-
spanning om de hele school te verbeteren, met een onverminderde aandacht voor de
kwaliteit van lesgeven en leren (zie volgende tekening). In het denkraam van een hervor-
ming op grote schaal is het eerst de smalle focus op sleutelvaardigheden die de initiële
snelle verhoging van de prestaties veroorzaakt. Daarna is het de benadering die de hele
school moet verbeteren, die verantwoordelijk is voor de voortzetting van de verbetering.
Met andere woorden: hervorming op grote schaal wordt gezien als een gefaseerd proces
dat ervoor zorgt dat de snelle vooruitgang van de beginfase niet vastloopt op een be-
paald prestatieniveau.

onverminderde klemtoon
op de onderwijskwaliteit,
ontwikkelen van leervaar-
digheden en toepassen

van procesevaluatie

begeleiders schoolhoofden en
netwerken

curriculum gebaseerd op

lees-, schrijf- en reken-
vaardigheid

breed en rijk

':.l,r. t'i,1 liri: i.',r.jt

ONDERWIJSHEBVORMINGEN OP GROTE SCHAAL IN ENGELAND 275



CIpbouw van het beleidsvoerend vermogen als de
volgende stap in de hervormingen

In de vorige delen werd in detail gekeken naar het lager onderwijs, maar om het beeld

van de hervormingen op grote schaal in Engeland te vervolledigen, is het nodig om te-

rug te keren naar het algemene beeld. Hiervoor werd ook al aangetoond dat het in de

volgende fase van de hervormingen nodig is om "geïnformeerd verplichten" en "geïnfor-

meerd professioneel oordeel" in elkaar te laten overgaan. De volgende stap in de hervor-

mingen moet aangestuurd worden door principiële doelstellingen, enthousiasme en en-

gagement voor het verhogen van het beleidsvoerend vermogen en het creëren van nieu-

we kennis. Men moet ook erkennen dat hiervoor veel meer diepgaande en evoluerende

mogelijkheden zullen nodig zijn voor leraren, schoolhoofden en ander schoolpersoneel

om zowel individueel als collectief een beroep te kunnen doen op hun collega's en op ex-

terne deskundigen en ideeën.

Het beleidskader voor een hervormingsfase die gebaseerd is op het beleidsvoerend ver-

mogen staat op het volgende diagram.

In de buitenste ring staan de hervormingsprincipes voor de publieke sector van de

Britse eerste minister, toegepast op het onderwijs:

nationale normen,
beleidsvoerend vermogen en flexibele eerstelijnszorg,

ondersteuning voor scholen in moeilijke omstandigheden,

- verstandig toegepaste aansprakelijkheid.

Centraal staat het doel van de volgende fase van de onderwijshervorming: een hoge

kwaliteit van lesgeven en lerena'.

Daarrond en mer elkaar verbonden staan de vier belangrijkste hefbomen voor die

volgende fase: leiderschap, personeelshervorming, ervaringsgericht leren, samen\Mer-

king.

Op hun beurt worden die gesteund door de bijzondere aandacht doorheen het hele

systeem voor

de financiële investeringen (impulsen),

de ondersteuning door regionale en lokale begeleidingsdiensten,

4€ KS3: Key Stage 3
NLNS: National Literacy and Numenacy Stnategies
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lnnovatle,
en voor het e-leren en ict.

De minister verwijst naar de vier hefbomen als "de diamant van hervorming" en zij vor-
men het kader voor het beleid van de regering. Elke hefboom bevat een aantal beleids-
prioriteiten; bijvoorbeeld:

4.1 Prioriteiten voor de fundamentele hervorming van het school-
leiderschap

De focus op leiderschap in het algemeen door het "National College for School
Leadership" en de "Specialist School flusr".

De beste schoolhoofclen uit het lager en het secundair onderwijs ondersteunen hun
collegat om de ambitie, de vaardigheden en de middelen te verwerven om hun scho-
len te hervormen.

,r:,

Field Force

lnnovation

Capitaland
Íunding incentives

E-learning and
tcT
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Een toegenomen aandacht voor het management van lesgeven en leren in de strate-

gieën voor het lager onderwijs en voor sleutelniveau 3 (Key Stage 3). Die aandacht

zit ook in de nieuwe benadering van zelfevaluatie en controle, en ze wordt aangevuld

door de essentiële steun van de partner in de schoolverbetering.

4.2 Prioriteiten voor de fundamentele hervorming van de stnuc-
tuur van het secundair onderwiis

Mogelijk maken van een bredere werking van de eerstelijnszorg door het samenbren-

gen van "Leading Edge', "specialist Schools" en "Excellence in Citieí'die de nadruk

leggen op het belang van leiderschap, netwerking en de kwaliteit van lesgeven en le-

ren,

Rechtstreekse en volgehouden tussenkomst voor die scholen die het moeilijk hebben

om vooruitgang te boeken.

4.3 Prioriteiten voor de fundamentele hervorming van lesgeven en
leren

Verbeteren van de lespraktijk door de sffategie voor het lager onderwíis, "Key Stage

3", een breed schoolbeleid voor lesgeven en leren, en zich richten op gedrag als een

pedagogische uitdaging.

Hervormen en differentiëren van het schoolpersoneel rond pedagogische vaardighe-

den van een hogere orde.

4.4 Prioriteiten voor de fundamentele hervorming van samenwer-
kingsverbanden buiten de klas

De problemen rond absenteïsme, mobiliteit en welzijn van de leedingen aanpakken

door betere, veelzijdige voorzorgsmaatregelen en een uitbreiding van de brede-

schoolactiviteiren, en door deze acties te koppelen aan het schoolbeleid voor lesge-

ven en leren.

Ontwikkelen van verbindingen in de schoolgemeenschap en opstarten van klein-

schalige brede scholen in omgevingen met grote noden.
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In het verhaal van de hervorming ziet men hoe de principes van "grore uitdaging, veel
ondersteuning" consequent werden toegepast, terwijl de hervormingsagenda zich ont-
wikkelde. Deze principes, samen met "de diamant van hervorming", vormen noodzake-
lijke maar onvoldoende voorwaarden voor de volgende fase van de hervorming. Ook
een overkoepelend engagement om de normen voor alle leerlingen te verhogen en om
de prestatiekloof te dichten zijn nodig, samen met een duidelijk engagemenr tot grondi-
ge vernieuwing. De minister voor schoolnormen, David Miliband zei het op zijn ma-
nier in zijn toespraak in het noorden van Engelan d in januari 2004:

"Dit zal een nieuue relatie met de scholen uereisen, die de scholen de tijd, ondersteuning en

informatie zal geuen die ze nod.ig hebben om zich te richten op wat ecbt belangrijh is. Door
het uersterken uan zns schooluerbeteringsproces, het uerbeteren uan onze informatiesnomen
en door met de scholen te werken om de problemen AAn te pakben, willen we uerzeberen dat
er een echtefocus is op de centrale prioriteiten uan lesgeuen en leren."

De uitdaging is om die nieuwe relatie te richten op zowel kansengelijkheid als hoge
kwaliteit. De oplossing is te bouwen op wat de meest succesvolle leraars het beste kun-
nen, en een onderwijs te creëren dat een aanpak koestert die uitgaat van de behoeften en
mogelijkheden van de individuele leerling (zelfgestuurd leren). Dat betekent een sys-

teem creëren

waarin elk kind belangrijk is;

waarin zorgvuldig aandacht wordt besteed aan de individuele leerstijlen, motivaties
en noden;

waarin nauwgezet gebruik wordt gemaakt van doelstellingen op het niveau van de

leerling, die verbondenzijn met een krvaliteitsvolle formatieve evaluatie en scoring;
waarin lessen in het juiste rempo worden gegeven en bruikbaar zijn;
en waarin leerlingen worden gesteund door samenwerkingsverbanden buiten de
klas.

Zelfgestuurd leren kan slechts school per school worden ontwikkeld. Het kan niet van
bovenaf worden opgelegd. Als zelfgestuurd leren het bepalende kenmerk zal worden van
het onderwijssysteem, dan moet men een nieuwe, meer doelgerichte relatie tussen het
departement, de lokale onderwijsautoriteiten (LEAs) en de scholen ontwikkelen. Die
nieuwe relatie met scholen zal een duidelijkere focus met zich meebrengen voor het
werk op nationaal niveau. De ophoping daar wordt ontward, zodat meer energie en ini-
tiatiefkan gaan naaï het lokaal niveau. Scholen zullen zich kunnen concentreren op war
echt belangrijk is, ze zullen meer hulp krijgen om hun eigen tekortkomingen te ontdek-
ken, en meer aangepaste en samenhangende steun om die te corrigeren.
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De vier belangrijkste aspecten van de nieuwe relatie met de lokale onderwijsautoriteiten

en scholen zijn:

een irctelligerut aansprahelijkbeidskader dat scholen met een effectieve en permanente

zelfevaluatie beloont, samen met een meer doelgerichte, minder belastende externe

inspectie, en een jaarlijks schoolprofiel om de gegevens van de prestadelijsten aan te

vullen;
een uereenuoudigd schooluerbeteringsproceswaarin elke school vanuit een grondige zelÊ

evaluatie de verbetering stuurt en een schoolverbeteringsplan maakt dat gebaseerd is

op een klein aantal outputeisen van het departement Onderwijs. Elke secundaire

school zal kunnen samenwerken met een toegewijde partner, waarmee ze het in een

open gesprek hebben over doelen, prioriteiten en ondersteuning;

uerbeterde data- en informatiesystemen die de scholen de kans geven om vat te krijgen
op de informatiestroom doordat alle documenten van het departement online kun-
nen besteld worden, en door de activiteiten van het departement en zijn partners op

één lijn te brengen, zodat gegevens die eens verzameld werden, meermaals kunnen

gebruikt worden;
een schoolprof.eldat gegevens bevat over leerlingprestaties en de schooleigen visie op

haar prioriteiten en prestaties. IHet zaI weinig administratie vragen, toegankelijk en

kernachtig zijn, de prestatietabellen aanvullen en het jaarlijks statutair rapport voor
de ouders vervangen.

Dit is een veeleisende agenda, maar toch praktisch en haalbaar. Deze ambitie is geba-

seerd op het geloof dat in de 21e eeuw een kwalitatief andere aanpakvan het lesgeven

nodig zal zijn. Omdat zowel de eisen ten opzichte van jonge mensen als de eisen van
jonge mensen aan het veranderen zijn. Deze uitdagingen betekenen dat lesgeven in de

21e eeuw niet alleen het doorgeven van kennis moet omvatten, maar ook het leren le-

ren. Deze nadruk op zelfgestuurd leren is de sleutel tot het bereiken van hoge leerpres-

taties en een hoge mate van kansengelijkheid, die op hun beurt een nieuwe relatie met

de scholen vereisen. Zoals geïllustreerd in het onderstaande diagram is de verschuiving
van nationale voorschriften naar een hervorming geleid door scholen eerder conceptueel

en strategisch dan lineair en chronologisch. Het is niet het een àf het ander, maar een

vermenging die afhangt van de context, binnen een beleidskader dat dit mogelijk
maakt.
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Achieving the High Excellence, High
Equity System

Samenvattend, de regering gelooft dat voor een goede werking van het land zowel een
competitieve economie als een inclusieve samenleving nodig zijn. Dit vereist een onder-
wijssysteem dat de kennis en cultuur van de ene op de andere generatie doorgeeft en
ontwikkelt, respect voor en betrokkenheid bij het leren promoot, de horizon verruimr
en hoge verwachtingen creëert, en alle jonge mensen in staat stelt om te ontwikkelen en
zichzelf uit te rusten met de vaardigheden, kennis en persoonlijke kwaliteiten die ze no-
dig hebben voor hun leven en werk.

fl Conclusie - De beleidsagenda voor een hervorming
op grote schaal

Er bestaat geen twijfel over dat de meeste regeringen zich inzetten voor het ideaal van de
verbetering van het onderwijs. Maar wat ze vaak missen is een doordacht conceptueel
kader waarin ze de agenda voor het onderwijs kunnen plaatsen en realiseren. Succesvol-
le beleidsinitiatieven op het gebied van schoolverbeteringen tonen een positiefverband
tussen de ambities van het beleid en de gevolgen van het implementeren ervan, de waar-
den van de scholen, en de overtuigingen van de leerkrachten. Het creëren van de voor-
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waarden voor zo'n synergie is de sleuteluitdaging voor alle betrokkenen op alle niveaus

van het onderwijssysteem.

\lat zo interessant is aan het Engelse voorbeeld is dat er bewust pogingen ondernomen

worden om de veranderingen die plaatsvinden op de drie niveaus van klas, school en

systeem, te verenigen, en dat veel van de individuele beleidslijnen en de algemene stra-

tegie blijkbaar voor een groot deel overeenkomen met de gegevens uit de onderzoeken

naar succesvolle hervormingen op grote schaal.

Dit betekent niet dat alles goed gaat, of goed zal gaan met het Engelse onderwijssys-

teem. Maar alles wijst erop dat het meer kans op succes heeft dan de systemen waarvan

de agenda van het beleid meer geïnspireerd wordt door pragmatisme en toeval, en min-

der door strategie en morele doelstellingen.

Deze verhandeling stelt impliciet voor om op een fundamenteel nieuwe en radicale ma-

nier na te denken over educatieve hervorming. Meer bepaald, vereist het een heel nieu-

we manier van denken van de beleidsmakers om te pogen hervormingsstrategieën te

verbinden met de prestaties van kinderen en jongeren in de scholen. Hoe zouden rege-

ringen nu zo'n agenda vooruit kunnen schuiven?

Fundamenteel is er de nood aan een duidelijk moreel doel, gericht op een hoge ma-

re van kansengelijkheid en een hoge hvaliteit. Met andere woorden, het verkleinen

van de prestatiekloof door te verzekeren dat al de leerlingen hun mogelijkheden

maximaal kunnen gebruiken. Maar retoriek, hoe krachtig ook, is niet genoeg. Het

engagemenr tot zelfgestuurd leren moet verbonden worden met een beleid gericht

op de kwaliteit van het lesgeven en het leren, en op het kunnen inrichten van en kie-

zen voor een curriculum. Het vereist ook een syste€m van presteren dat voeding

geeft voor de lesvoorbereidingen en onderwijsstrategieën, dat duidelijke doelen stelt,

duidelijk aangeeft war de leerlingen moeten doen om tot resultaten te komen, en

hen aanmoedigt om te "leten leren'.

Een van de redenen waarom de relatie tussen het nationale beleid en de klaspraktijk

zo opvallend grillig is, is het gebrek aan rechtlijnigheid binnen en tussen het opeen-

volgend gevoerde beleid. Het beleid moet daarom zowel horizontaal als verticaal op

één lijn gebracht worden - over de beleidslijnen heen, en door de verschillende ni-

veaus van het systeem. Horizontale afstemming zou erop wijzen dat alles moet ge-

richt worden op het steunen van de educatieve doelen en strategieën. Verticale aÊ

stemming zou betekenen dat klassen, scholen en lokale autoriteiten consequente

boodschappen ontvangen over wat nodig is om succesvol te ziin.

Het opbouwen van het lokaal beleidsvoerend veÍmogen is even belangrijk als een co-

herent nationaal beleid. De sleutelelementen daarvoor zijn meestal wel aanwezig,

maar zijn niet goed met elkaar verbonden, noch vinden ze aansluiting bij de acties

die dat vermogen moeren verhogen. Opnieuw nadenken over de meest geschikte or-
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ganisatievormen, netwerken en overdrachtmodellen kan een sterke invloed hebben
op het vermogen tot verandering in scholen, en op het verminderen van de verschil-
len in prestaties tussen scholen.

Hervorming vereist bijkomende financiële middelen, maar het kritieke punt is hoe
die middelen gebruikt worden. Het is vitaal om de financiering te verbinden aan

duidelijke plannen voor verbetering, plannen die gebaseerd zljn op het weldoordach-
te gebruik van de best beschikbare informatie. Het is ook belangrijk om ervoor te
zotgen dat alle verschillende vormen van bijkomende financiering samen gebruikt
worden voor hetzelfcle doel in de eerste lijn. Een effectieve hervorming zou ook niet
mogelijk zljn zonder middelen voor het verhogen van het beleidsvoerend vermogen
van scholen en voor het wegnemen van sommige ingewortelde gevolgen van sociale
achterstand en armoede.

Boven alles moet de regering zich realiseren dat een strategie voor een hervorming op
grote schaal geen uniform proces is. In het begin moet men misschien gebruik ma-
ken van een top-downaanpak, maar om een blijvende verbetering te bereiken, is het
niet aangewezen dat te blijven doen. De aanpak kan nodig zyn om de verwarring te
doorbreken, een impuls te geven en de resultaten te verhogen tot een accepteerbaar
niveau. Om tot een blijvende verbetering te komen moet het onderwijsaanbod ge-
personaliseerd worden en moet het peil verhoogd worden op alle niveaus van het sys-
teem.

Als besluit is het belangrijk eraan te denken dat de uitdaging van €en hervorming op
grote schaal ook een diepe morele betekenis heeft omdat ze zich direct richt op de leer-
noden van onze leedingen, de professionele groei van onze leerkrachten en het vergro-
ten van de rol van de school als een instrument voor sociale verandering. De klemtoon
op verandering is de sleutel - hervormingsstrategieën kunnen niet langer alleen maar
een marginale benadering van verandering hebben. Het verhogen van de normen voor
het leren en het bereiken ervan door aI onze leerlingen moet nu bekeken worden in de
context van een hele school ofeen heel systeem, en heeft zowel een invloed op de klas-
praktijk als op de schoolcultuur. Dit zal de volgende fase van de educatieve hervorming
in Engeland en elders karakteriseren. Praktijk en onderzoek tonen duidelijk aan dat
zonder zo'n aanpak tot schoolverbetering, de samenlevingzal doorgaan met het bepalen
van educatieve doelstellingen die, gezien de huidige resulraren, de mogelijkheden van
het systeem te boven gaan.
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