
De professionele  
cultuur omvat meer dan je ziet
Momenteel is het begrip ‘professionele cultuur’ bezig aan 
een revival. Niet in de laatste plaats door het belang dat 
wordt gehecht aan een ‘lerende organisatie’ die we recen-
telijk ‘professionele leergemeenschap’ zijn gaan noemen. 
Na jaren waarin het streven naar ‘high performance’ in 
de zin van opbrengstgericht werken hetzelfde was als 
het sturen op cijfers, is er een hernieuwde aandacht voor 
de onderliggende cultuurwaarden van organisaties. Het 
managementboek van 2016 is dan ook niet toevallig ‘De 
corporate tribe’ geworden (Braun & Kramer, 2015), waarin 
antropologisch inzichtelijk wordt gemaakt hoe mensen 
hechten aan rituelen en gedragspatronen die herkenbaar 
in stand worden gehouden. Voor leiders en veranderaars 
wordt de zo lastig te beïnvloeden ‘onderstroom’ duidelijk 
in beeld gebracht. Het is die onderstroom die de cultuur 
feitelijk bepaalt, en de formele cultuur is slechts een scha-
mele vertekening van wat er echt onder de oppervlakte 
speelt, zo durven we te stellen met een knipoog naar 
Plato’s metafoor van de grot (https://www.youtube.com/
watch?v=un-t0f0IFfo). 
 
Er is niet één school hetzelfde als het op cultuur aan-
komt. En dat is logisch gezien de diversiteit aan men-
sen die de school bevolken. Als we kijken naar de vele 
honderden scholen waar we jaarlijks te gast zijn bij onze 

Serie artikelen over de ontwikkeling van de professionele cultuur in het onderwijs, op weg naar een professionele leer-
gemeenschap. In dit eerste artikel wordt uitgewerkt hoezeer het van belang is voor zo’n ontwikkeling om aan te sluiten 
bij dieperliggende cultuurwaarden. Daarbij gebruiken we een cultuurtypologie die afgeleid is van de Spiral Dynamics 
(Beck & Cowan, 2014) en onder andere gebruikt wordt door Van Marrewijk (2014). De ‘ziel’ van een schoolcultuur is 
daardoor (letterlijk) nader in te kleuren en te begrijpen vanuit onderliggende gemeenschappelijke waarden die in het 
verleden gevormd zijn en nog steeds worden gekoesterd. De ontwikkeling naar een wenselijke professionele cultuur 
wordt pas echt succesvol als het proces wordt afgestemd op het DNA van de school. Dat ontwikkelingsproces is daar-
door te leiden en te begeleiden, met behoud van de eigenheid van de betreffende school. 

trainings- en begeleidingsactiviteiten zien we dat er vele 
zijn die ‘Montessorischool’ heten, of ‘Jenaplanschool’, 
‘Daltonschool’, ‘Wereldschool’, ‘De ontdekking’ en nogal 
wat andere veel voorkomende namen en schoolconcep-
ten. En nagenoeg in elke schoolgids staat ‘We stellen 
het kind voorop’ zoals op elke schoolwebsite staat ‘We 
streven naar ontwikkeling van de talenten van uw kind’. 
Om te ervaren hoe de cultuur echt is en waardoor het 
komt dat die verschillende schoolculturen bestaan, zullen 
we moeten afdalen in de grot en op zoek moeten gaan 
naar de wereld achter en onder het direct waarneembare. 
 
 
Om te begrijpen moet je allereerst waarnemen 
Natuurlijk geven die waarneembare kenmerken van een 
school ons direct een idee waaraan we kunnen aflezen 
wat voor school het is. Het is slechts een eerste indicatie, 
maar toch. Schein (2004) noemt die verschijningsvor- 

Het verleden levend
Tijdens de kinderboekenweek liep ik langs de school waar ik jaren geleden mijn onderwijsloopbaan begon. Bij het 
zien van het gebouw herinnerde ik me die eerste maanden als leraar en de jaren daarna op een vergelijkbare school, 
momenteel onder hetzelfde bestuur van Primas-Scholengroep vallend. Het was de periode waarin ik het vak leerde, 
waarin ik genoot van kinderen-in-ontwikkeling, van lessen waarin de leerlingen onderzoekend bezig waren (ja, toen ook 
al!). En niet te vergeten: genieten van het werken in een school die door ouders werd getypeerd als ‘creatief, betrok-
ken, actief’. We deden als team veel aan – wat we noemden – ‘brede ontwikkelingsbevorderende activiteiten’, zoals 
excursies, projecten, thematisch onderwijs, onderzoekend leren, een werkweek, kringgesprekken en groepswerk. En 
dat werd door ouders gezien en gewaardeerd; de ouderparticipatie bij dergelijke en andere activiteiten was zeer groot.
Ik mocht die dag als docent-trainer aan het werk met een voor mij onbekende groep leidinggevenden uit het primair en 
voortgezet onderwijs, in het gebouw tegenover de school. Eenmaal binnen was ik al snel omringd door kinderen die 
door de ruimten van het gebouw liepen, ingespannen kijkend, schrijvend, tekenend. Er was een pop-up tentoonstelling 
rond de 75e verjaardag van kinderboekenschrijver Wim Hofman gaande, waar in de loop van die week meer dan 400 
leerlingen actief-onderzoekend-creatief bij betrokken waren. Hun leraren, de schoolleiders en de algemeen directeur 
deden actief mee. De managementtraining daarna ging 
over leiderschap en hun invloed op de schoolcultuur en ik 
had m’n voorbeeld voor het oprapen: ondanks alle wisselin-
gen in het team had deze schoolcultuur z’n ziel behouden!

OP ZOEK NAAR DE ZIEL VAN DE SCHOOL 
Het ontwikkelen van de school tot een professionele leergemeenschap, deel 1
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van de ‘waarom-vragen’ (Senge, 2011): “Waarom heb je 
er last van als ouders naar binnen kijken?”. Er kwamen  
twee categorieën antwoorden, een in de trant van “Dan 

voel ik me bekeken als ik aan het werk 
ben”, en een die het beste samen te vat- 
ten was als “Ouders horen hun kind af 
te leveren opschool en dan weer naar 
huis of hun werk te gaan”.

Die laatste categorie antwoorden biedt 
al meteen een kijkje in het normenstel-
sel van de leraren op die school: school, 
thuis en werk zijn gescheiden werel-
den. De eerste categorie antwoorden 
vergde nog wat meer doorvaren om ach-
ter de waarden en normen te komen:  
“Waarom heb je er last van als je beke-
ken wordt?” en “Waarom wil je in alle 
rust je werk kunnen doen?” De jaren 

lang in stand gehouden norm bleek te zijn: de leraar legt 
aan niemad verantwoording af. De waarde die daarbij 
hoorde was ‘zelfverantwoordelijkheid’.

Vanuit zo’n uitgangspositie gaan bouwen aan een profes-
sionele cultuur wordt al snel opgepakt vanuit de aan de 
oppervlakte liggende behoefte aan kennis- en vaardig-
heidsvergroting van het team. Vol goede bedoelingen koopt 
een directeur dan een cursus in zoals ‘directe instructie’, 
‘verlengde instructie’, ‘handelingsgericht werken’. Maar 
eigenlijk stranden deze cursussen allemaal omdat onder-
liggende cultuuraspecten onaangeroerd zijn gebleven. 
En wat we dan zien is: uitstelgedrag, verschralen van de 
verbetering tot slechts één vakgebied of tot enkele uren 
per week, klagen over werkdruk, proberen de (interne of 
externe) veranderaar weg te werken, schijnvertoningen 
en nog meer van die – voor menig leidinggevende zeer 
irritante – uitingen van weerstand. 

We zullen nog een niveau dieper moeten zoeken en wel 
naar onderliggende basisveronderstellingen. Schein (2012) 
noemt dit: “Onbewuste als vanzelfsprekend aangenomen 
overtuigingen, percepties, gedachten en gevoelens, uit-
eindelijke bronnen van waarden en handelen”. Immers, 
als we de voor de hand liggende – want zo expliciet in 
dit voorbeeld benoemde – waarde ‘zelfverantwoorde-
lijkheid’ te snel accepteren, zouden we dit team kunnen  
benoemen als zeer taakvolwassen, waarin professionele  
autonomie is bereikt. Door goed te luisteren naar signaal-
woorden en die op te pakken in volgende‘waarom-vragen’ 
kom je tot andere inzichten en dus een andere verander-
strategie.
 
 
Geschiedenis tekent de perceptie van de 
werkelijkheid
Doordringen tot het derde en tevens diepste cultuurniveau 
is pas goed mogelijk door te luisteren naar emotiewoorden 
die dicht rond de diepste waarden liggen. In de situatie van 
de ‘school-met-de-kranten’: “Waarom roept dat (het kijken 
door ouders) bij jou een gevoel van onzekerheid op?” In 
het gesprek dat volgde werd duidelijk dat de waarde van 
‘de-school-als-eiland’ een duidelijke functie had, namelijk 
het bieden van veiligheid omdat leraren ten diepste niet 

men ‘artefacten’. Je moet het wel (willen) zien om 
het te snappen, zou Cruijff gezegd kunnen hebben.  

In Schein’s model (2004, eerste versie 1985) zijn drie – 
steeds dieperliggende – niveaus te onderscheiden: Het 
buitenste niveau bevat artefacten en symbolen: dat  wat 
je ziet, hoort en voelt als je rondloopt in de school, zoals 
de zichtbare organisatiestructuren en processen, het taal-
gebruik, de kleding, de inrichting van de ruimte, kunst  
(of kitsch) in de school, de humor in de klassen en die  
bij het  koffieapparaat. Schein (2012) zegt hierover: “Op dit 
niveau is de cultuur heel duidelijk en heeft ze een onmid-
dellijk emotioneel effect. Maar je weet niet echt waarom 
de leden van zo’n groep zich gedragen zoals ze doen”. 

Zo kwam ik voor een van m’n adviesopdrachten bij een 
school waarvan alle ramen dichtgeplakt waren met kran-
ten. Eerst dacht ik nog dat er een projectweek ‘Pers en 
media’ werd gehouden, maar bij binnenkomst zag ik dat  
de kranten aan de binnenkant beplakt waren met kinder-
tekeningen. De kranten hadden een duidelijke andere 
 functie dan waarvoor ze gedrukt waren: ze zorgden ervoor 
dat de ruiten ondoorzichtig waren. Natuurlijk was m’n  
nieuwsgierigheid  gewekt en  vroeg ik  waarom dat  gedaan 
was. Het antwoord had ik niet kunnen raden: “We hebben  
zo’n last van de naar binnen kijkende ouders op  het 
schoolplein…” En jawel, zo’n antwoord roept meteen een 
emotionele reactie op, ook bij u als lezer… U vindt het 
misschien verwerpelijk, zielig, beangstigend of  welke 
andere emotionele reactie dan ook. Omdat het wel of  
niet strookt met úw referentiekader waarin ú normen hebt 
opgebouwd. Zo gaat dat op het eerste niveau van sym-
bolen en artefacten…
 
 
Je moet durven vragen naar het waarom
Een verklaring kennen, is nog maar het begin van het 
begrijpen van de cultuur. Als je wilt doordringen in het 
tweede niveau, kom je bij de beleden waarden en nor-
men. Schein (2012) omschrijft deze als “Strategieën, doel-
stellingen, filosofieën, verkondigde rechtvaardigingen”.  
Hij suggereert dat je vragen zult moeten stellen aan men-
sen in het team om erachter te komen waarom men de  
dingen doet zoals ze gedaan worden.
Eenmaal in de ‘school-met-de-kranten’ hanteerde ik de  
techniek van het telkens dieper doorvragen aan de hand  

figuur 1. Cultuurniveaus (Schein, 2004)
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Beleden waarden
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• Zichtbare organisatiestructuren en processen 
(moeilijk te onderkennen)

• Strategieen, doelstellingen, filosofieen 
(verkondigde rechtvaardigingen)

• Onbewuste als vanzelfsprekend aangenomen 
overtuigen, percepties, gedachten en gevoelens 
(uiteindelijke bronnen van waarden en handelen)



3

het gevoel van zekerheid hadden dat ze de juiste dingen 
deden in de klas. De vorige directeur die jarenlang vanuit 
een zekere gezagsverhouding de school geleid had, had 
wel gezorgd voor een warm nest waarin iedereen zich 
veilig voelde, maar toen de nieuwe directeur met een ‘open 
mind’ zichzelf en de school kwetsbaar op(en)stelde, kwa-
men de leraren er al snel achter dat ze geen onderbouwd 
antwoord hadden op de eerste de beste vraag van ouders 
naar het ‘waarom’ van een activiteit, van een les, van een 
opdracht. En dus… de ramen dicht!

De dieperliggende percepties van de werkelijkheid en  
de psychologische waarden van het derde niveau ver- 
eisen een interesse in de geschiedenis van de school:“Voor  
inzicht in dit dieper gelegen niveau moeten deze organi-
saties in hun historische context worden bezien. Welke  
waarden, overtuigingen en veronderstellingen van de 
oprichters en belangrijke leiders hebben de onderneming  
gedurende haar hele bestaan succes gebracht?” stelt  
Schein (2012) en “Met andere woorden, de essentie van  
een cultuur bestaat uit deze gemeenschappelijk geleerde  
waarden, overtuigingen en veronderstellingen die tot 
een gemeenschappelijk goed worden en, wanneer de  
organisatie succes blijft boeken, ook vanzelfsprekend  
worden gevonden. Wie cultuur wil begrijpen moet een  
aantal van deze veronderstellingen boven water zien te  
krijgen;  hoewel  ze wel degelijk functioneren, zijn de leden  
van de organisatie zich, doordat ze als vanzelfsprekend 
worden aangenomen, niet van het bestaan ervan bewust.”
 
 
Kwaliteitsverbetering in de professionele 
cultuur: beweging of stabiliteit?
Culturen hebben de neiging stabiliteit na te streven. De 
leden van een team dragen actief en passief bij aan het in 
stand houden van een bepaalde status quo. De bestaande 
cultuur biedt namelijk permanent bevestiging aan de 
groepsleden: je hoort erbij, samen zijn we veilig, we steu-
nen elkaar. Het geeft als het ware identiteit aan de leden 
van de groep: ‘Ik ben…’ Om die identiteit uit te stralen, is 
er een aantoonbare dress-code voor leden van de groep 
en zijn er veel ongeschreven regels waaraan je telkens 
herinnerd wordt: ‘We doen het zo…’.  Dat levert per definitie 
een voorspelbaarheid van het leven op, waar het gevoel 
van zekerheid uit voortkomt. Tenminste… zolang iedereen 
datzelfde blijft doen. Degene die deze voorspelbaarheid 
verstoort door ander gedrag te vertonen of - bijvoorbeeld 
als leider - ander gedrag te eisen, wordt het liefst geëx-
communiceerd. Hoeveel pijn dat ook doet, koste wat het 
kost wordt de stabiliteit van de cultuur in stand gehouden. 
 
Leidinggevenden, intern begeleiders en kwaliteitsfuncti-
onarissen die in een dergelijke situatie werken en graag 
ontwikkeling van het onderwijs willen, omdat hun begrip van 
‘professionaliteit’ juist wel beweging wil bewerkstelligen, 
zoeken hun heil vrijwel altijd in een veranderingsproces 
waarin kleine stappen gezet worden. Op zich niet onver-
standig om je tijd te nemen voor een gedegen verande-
ringsproces, maar het is de vraag of je op deze manier wel 
tot fundamentele ontwikkeling komt. Laten we de huidige 
praktijk van ‘kwaliteitsverbetering’ op veel scholen eens 
bekijken. Jarenlang is er al geïnvesteerd in het werken met 
kwaliteitskaarten, -metingen en -verbeteringen. Onnoeme-

lijk veel uren zijn er in die processen gaan zitten en heeft 
dat geleid tot een ‘professionele cultuur’? Helaas is het 
antwoord in menig school: “Nee, nog steeds zien we een 
hang naar het oude en vertrouwde (onderwijssysteem)”. 
En dat terwijl nagenoeg iedereen in het onderwijs wel ziet 
dat de grote uitdaging van de 21e eeuw een drastische 
verandering van het onderwijs vergt. Heeft het een met 
het ander te maken? Is de praktijk van de afgelopen jaren 
waarin zeer veel tijd aan kwaliteitsverbetering besteed is, 
op een of andere manier gerelateerd aan het fenomeen 
dat we niet in staat en/of bereid zijn om te komen tot 
fundamentele verandering van het onderwijs? Voor het 
beantwoorden van die vraag is het goed om te beseffen 
dat we hierboven hebben geconstateerd dat iedere orga-
nisatie in zijn cultuuruitingen actief en passief streeft naar 
stabiliteit. Omdat daaraan de suggestie van zekerheid voor 
het voortbestaan verbonden wordt. Een veelgebruikte 
strategie voor de continuïteit van de organisatie is het 
zoeken, ontwerpen en implementeren van systemen voor 
opsporing en correctie van fouten. Kijk eens naar de actu-
ele verschijningsvormen van kwaliteitsbeleid op scholen, 
waarin vrijwel permanent getoetst wordt en vanuit die 
toetsing remediërende activiteiten worden georganiseerd. 
Hetzelfde fenomeen krijgt nu ingang bij het beoordelen 
van leraren aan de hand van vaste formats waarin de 
standaard ontwikkeling van de leraar beschreven is en 
bij het beoordelen van schoolleiders door vergelijkingen 
van scholen op enkele vastgestelde kengetallen. Leidt dit 
tot ontwikkeling of leidt dit tot stilstand? We zijn niet per 
definitie enthousiast over de ontwikkeling van de profes-
sionaliteit langs deze weg, aangezien we de uitwerking 
van jarenlange kwaliteitskaarten op scholen kennen: na 
enige tijd worden deze scholen en besturen trager in hun 
ontwikkeling, om soms zelfs volledig stil te vallen. Laatst 
stelde een bestuurder ons de vraag wat er toch mis was 
met de scholen binnen zijn bestuur. Ondanks alle aan-
dacht, investeringen, inzet van coaches en kwaliteitsteams, 
cursussen, metingen en audits bleken de resultaten van 
de scholen op een aantal cruciale aspecten juist terug te 
lopen. Ons antwoord was dat er één belangrijke invalshoek 
niet was aangeroerd, die van de cultuur. Wat we bedoel-
den: er was een soort verstikkende deken van goede 
zorg over de scholen neergedaald, waarin ongeschreven 
regels overeind bleven en steeds door de groepsleden en 
door de bestuurders werden bevestigd in woord, daad, 
promotionele uitingen, website, filmpjes en werden aan-
gevuld met veel, heel veel goedbedoelde kwaliteitsbe-
vorderende activiteiten, die nu wel werden vastgelegd.  
Het zal helder zijn dat deze vertragende effecten van kwali-
teitszorg nu juist niet de bedoeling zijn in een professionele 
cultuur. De enorme dynamiek van de samenleving waar-
voor we onze leerlingen opleiden, brengt met zich mee dat 
we weliswaar een stabiele basis in de schoolteams willen 
creëren en behouden, maar van daaruit dient er beweging 
te komen om het onderwijs toekomstbestendig te maken.
 

Er zijn leiders en leiders...
Een cultuur levend houden, gebeurt door alle leden, maar 
een cultuur in stand houden op momenten dat er een 
bepaalde verstoring van die cultuur dreigt, gebeurt door 
leiders. Lang niet in alle gevallen zijn dat de formele leiders, 
maar de mensen naar wie gekeken en geluisterd wordt 
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als bestaande cultuuruitingen bedreigd worden. “Wan-
neer een groep mensen het erover eens wordt zich aan 
een stel waarden te houden, bouwen zij gemeenschaps-
zin op. Het leven naar deze waarden binnen de groep 
schept een gevoel van vertrouwen. Wanneer er niet naar 
de overeengekomen waarden wordt geleefd, wordt het 
gevoel van vertrouwen ondergraven en verdwijnt de 
gemeenschapszin” (Barrett, 2009). Mensen zijn dan 
geneigd leiders te volgen die niet per se de formele 
visie van de organisatie vertolken, maar wel voldoen 
aan de behoefte aan ‘geborgenheid’, een term die we 
introduceren voor het beschrijven van een vertrouwen-
wekkende relatie binnen een groep mensen. Vergelijk 
in dit verband maar eens de definitie die Barrett aan 
leiderschap geeft: “Een leider is iemand die een visie 
heeft en die visie moedig volgt op zodanige wijze dat die 
resoneert met de zielen van mensen” (Barrett, 2009).  
Prachtig als die definitie past op het functioneren van 
de formele leider van een team, maar in het licht van 
het opbouwen van een professionele cultuur is dit ook 
een zeer kritisch fenomeen als we bedenken dat deze 
uitspraak nogal eens slaat op informele leiders van 
een schoolteam of binnen een bestuur. Als minstens 
een van hen dichter bij de beleefde identiteit staat dan 
de formele leider, zoals nogal eens gebeurt als een 
nieuwe leider in een bestaand team komt, is het voor 
zo’n informeel leider niet moeilijk om te ‘resoneren’ aan 
de zielen van de mensen in het team. “De cultuur is 
eigendom van een groep” (Schein, 2012). Het wordt een 
onhaalbare kaart voor de nieuwe leidinggevende om de 
cultuur te ontwikkelen, als de informeel leider de groeps-
leden impliciet of expliciet oproept de vertrouwde cultuur 
vast te houden.
 
Een leidinggevende die de cultuur wil ontwikkelen moet  
zich allereerst verdiepen in de diepere lagen van de  cul- 
tuur, zo zagen we eerder. Volgens Barrett gaat dit gepaard 
met het identificeren van de niveaus van bewustzijn 
waarop de organisatie functioneert. Hij combineert dit  
met de niveaus van leiderschapsbewustzijn, waarbij wij  
willen opmerkingen dat dit dus zowel geldt voor de for-
mele leider als voor informele leiders en hun effect op 
het bewustzijn van een organisatie. Tevens is het van  
belang om te beseffen dat organisaties meestal op een  
stuk of drie aansluitende bewustzijnsniveaus functioneren.

Het onderste bewustzijnsniveau komt – met slechts iets 
afwijkende kenmerken – overeen met het waarden- en  
drijfverensysteem dat in de Spiral Dynamics (Beck &  
Cowan, 2014) de kleur paars (geborgenheid in tradities)  
heeft gekregen.

Van Marrewijk (2014) gebruikt dezelfde kleuren en beschrijft  
de waarde van het paarse systeem aldus: “Het paarse waar-
desysteem ondersteunt alle volgende ontwikkelniveaus. Als 
het fundament niet gezond is, zakt het bouwwerk scheef 
en functioneren meer complexe waardesystemen subop-
timaal”. Veiligheid en sociale geborgenheid zijn immers 
zulke fundamentele behoeften van mensen, dat deze kern 
aanwezig moet zijn in een schoolcultuur, anders komt er 
weinig terecht van de ontwikkeling van een professionele 
cultuur. Een nieuwe leidinggevende in een bestaand team 
doet er wijs aan om zich oprecht te verdiepen in de artefac-
ten die in de paarse kern van een schoolcultuur te vinden 
zijn: steeds terugkomende verhalen (‘Weet je nog toen…’), 
heldenverering (Zeg niets negatiefs over de grondlegger 
van het schoolconcept of van de school), persoonlijke 
wederkerigheid tussen mensen in een subteam (‘We letten 
op elkaar en we zorgen voor elkaar’), het vieren van de 

verbondenheid rond een bepaalde iden-
titeit (traktaties, feesten en vieringen op 
specifieke momenten waar alle groeps-
leden aan deel (moeten) nemen), her-
denken (foto’s van overleden teamleden 
of leerlingen, herdenkingsteksten aan 
de muur, een stille tocht, een religieuze 
viering), de plaats aan de vergadertafel 
(‘De stoel van…’), kleding (ingetogen 
kleding,nogal eens aangevuld met een 
symbool in de kleding van de informeel 
leider), inrichting van de ruimte (beslo-
ten, vol) en taalgebruik (ietwat theatraal, 
alsof men tegen volwassenen ook moet  
praten zoals men tegen kinderen doet). 

Barrett’s indeling en die van de Spi-
ral Dynamics maken het net als de  
niveaus van Schein mogelijk om te  

Menselijke 
behoeften

Zeven niveaus van 
werknemersbewustzijn

Zeven niveaus van 
bedrijfsbewustzijn

Spiritueel

Dienstbaarheid Maatschappij

Je onderscheiden Gemeenschap

Zin, betekenis Organisatie, bedrijf

Mentaal Transformatie Transformatie

Emotioneel
Eigenwaarde Eigenwaarde

Relaties Relaties

Fysiek Zekerheid Overleving

figuur 2. Het verband tussen de zeven niveaus van werknemersbewustzijn en de 
zeven niveaus van bedrijfsbewustzijn (Barrett, 2009)
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tabel 1. Bron: My Motivation Insights, zoals o.a. gebruikt in de  
waarden- en drijfverentest door C-LiON:  

http://onderwijsadviesdiensten.nl/onderwijs/mmi-drijfverentest)

Drijfveer

Paars Vertrouwd, geborgenheid, gevoel voor roots en rituelen,  
tradities, identiteit

Rood Stevig, onverschrokken, snel, kracht, ongeduld,  
impulsief

Blauw Betrouwbaar, degelijk, loyaal, methodisch, afmaken,  
planmatig, regelen en organiseren

Oranje Doelgericht, ambitieus, flexibel en competitiegericht,  
voortgang, resultaat

Groen Communicatief, delen van kennis, kunde en emoties,  
betrokken, idealen, gelijkwaardigheid

Geel Doordracht, fundamenteel, strategisch, complexiteit,  
waarom willen weten

Turkoois Bezieling, holistisch, spiritueel, grotere verbanden, 
bezinning, de echte belangrijke dingen
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paarse omgeving niet getolereerd wordt, worden bewust 
opgezocht en gestimuleerd. We willen benadrukken dat 
dit pas mogelijk is nadat de leidinggevende het vertrou-
wen heeft verworven en waarbij in het team tegelijkertijd 
wordt gesproken over waarden in het onderwijs en in het 
team. Een van de beste benaderingen is wel het laten 
presenteren van ‘vondsten’ van individuele teamleden: 
een goed project, een benadering van een leerling, een 
eigen lesontwerp e.d. We hebben zeer goede ervaringen 
met dergelijke presentaties in het lokaal van de betreffende 
leraar, waarbij de leraar – die zich veilig voelt op eigen 
terrein – een stukje ‘muur’ tussen de autonome leraren 
slecht; zo ontstaat meer openheid naar elkaar toe. Tijdens 
zo’n rondwandeling langs de klassen worden leraren zich 
bewust van de sterke kanten van de individuele teamleden. 
Het is voor de schoolleider eenvoudig om daarop compli-
menteus te zijn en te vragen naar doorgaande specialisatie 
van het betreffende teamlid. ‘Talenten moeten we durven 
inzetten en doorontwikkelen’ is dan een insteek die zowel 
de waardendialoog alsook de versterking van verschillen 
binnen het team ondersteunt.
 

Hoe leid je de ontwikkeling van een cultuur 
verder?
We zijn nog lang niet bij een professionele cultuur die de 
naam ‘Professionele Leergemeenschap’ mag dragen, maar 
het begin is gemaakt: behoud van veiligheid en geborgen-
heid in het team, een schoolleider die vertrouwen geniet, 
een open dialoog over de belangrijkste cultuurwaarden 
en het inzien dat verschillen tussen teamleden er mogen 
zijn en doorontwikkeld mogen worden. In de volgende 
artikelen in deze serie zetten we steeds een stap in de 
gewenste richting. In het tweede artikel zoomen we daarom 
in op het belang van ‘rood’ in de cultuur van de school: 
kracht, snelheid, leiderschap, duidelijkheid. Voor de pro-
fessionele cultuur een tweede belangrijke voorwaarde, 
net als het paars dat we belicht hebben in dit eerste arti-
kel. Rood is een aparte kleur, zo zullen we merken… 
 
 

Aan de slag
• Een individuele of teamwaarden- en drijfverentest maken: 

http://onderwijsadviesdiensten.nl/onderwijs/mmi-drijf-
verentest

• Een maatwerk cultuurontwikkelingstraject laten bege-
leiden: http://onderwijsadviesdiensten.nl/organisatie/
professionele-leergemeenschap-via-4 

• De eigen competenties verhogen ten aanzien van het 
leiden van de cultuurverandering op school: https://www.
viavinci.nl/leergang/de-school-als-professionele-leerge-
meenschap

 

 
Lees verder op volgende pagina.

begrijpen waarom zoveel schoolculturen vasthouden aan 
cultuuruitingen (artefacten) die gericht zijn op behoud van 
het vertrouwde: ze zorgen voor stabiliteit en geborgenheid 
en representeren ten diepste het vertrouwen in de manier 
waarop het team en de teamleden kunnen overleven, zowel 
als groep als individueel: levend houden van cultuuruitingen 
die telkens deze veiligheid en sociale cohesie bevestigen 
en die bewaakt worden door de (informeel) leider.
 
Waar we hier een lans voor willen breken, is de stevigheid 
die de professional kan ervaren als hij zich veilig voelt in 
een bepaalde groep. Als de leidinggevende of de ver-
andermanager dit niet in het oog houdt, sneuvelt menig 
professional, zo hebben we helaas nogal eens gezien 
in de praktijk. Boonstra (2014) spreekt van ‘waarderend 
leiderschap’ als hij het belang van erkenning van het ver-
leden van een organisatie benadrukt, direct in combinatie 
met het erkennen van de bijdragen van de voorgaande 
leiders. Niet voor niets benoemt Boonstra dit in een adem 
met het bouwen van vertrouwen en de dialoog aangaan 
over de culturele waarden in een organisatie: “Leiders in 
diepgaande verandering tonen zelfvertrouwen en hebben 
overtuigingskracht, vooral op basis van inspiratie en omdat 
ze aansluiten bij de onderliggende drijfveren en waarden 
van medewerkers. Hun handelen is consistent en sluit aan 
bij de waarden die worden gearticuleerd.” We herkennen 
dit als de eerdergenoemde ‘resonantie’ van Barrett.
 

Hoe start je de ontwikkeling van een cultuur?
Nadat hij inzicht heeft gekregen in de diepere lagen van 
de aanwezige cultuur en de historie van de school en 
van haar ‘founding fathers’ heeft erkend, krijgt de leider  
het vertrouwen van het team, mits voldaan wordt aan de 
eerder genoemde voorwaarden van Boonstra.
Daarna kunnen parallel enkele belangrijke gedragslij-
nen gevolgd worden: de dialoog (en dus niet discussie) 
aangaan over de culturele waarden van de school en 
het opzoeken van verschillen tussen de groepsleden. 
 
Allereerst een voorbeeld van die dialoog uit onze eigen 
ervaring. Op een stadsschool werd al jaren veel gepest, en 
niet alleen tussen leerlingen. Het team was eraan gewend 
geraakt en had een gedragslijn ontwikkeld waarin de 
gepeste sterker gemaakt werd; men hield de dader en de 
omstanders buiten schot en werkte actief en vol overgave 
aan versterking van de slachtoffers. Ook ouders van de 
gepesten werden erbij betrokken en gestimuleerd tot het 
laten deelnemen van hun kind aan assertiviteitsbevorde-
rende sporten en therapieën. Zonder dat we hier negatief 
of positief willen schrijven over dit ongeschreven beleid, 
kunnen we wel de vinger leggen op de ‘survival of the fittest’ 
norm die op deze school heerste. Met deze teamleden zijn 
we een dialoog aangegaan over deze focus op het beves-
tigen en versterken van het principe dat je moet kunnen 
‘knokken’ om te kunnen overleven. Het resulteerde in een 
nieuwe relatie met ouders, met leerlingen en met elkaar. 
Teamleden durfden zich na enige tijd wat kwetsbaarder op 
te stellen, waardoor er beweging kwam in de schoolcultuur. 
 
Het inzoomen op verschillen tussen teamleden is verfris-
send voor een te starre paarse schoolcultuur. Want afwij-
kingen van de (ongeschreven) groepsnorm, hetgeen in een 

http://onderwijsadviesdiensten.nl/organisatie/professionele-leergemeenschap-via-4
http://onderwijsadviesdiensten.nl/organisatie/professionele-leergemeenschap-via-4
https://www.viavinci.nl/leergang/de-school-als-professionele-leergemeenschap
https://www.viavinci.nl/leergang/de-school-als-professionele-leergemeenschap
https://www.viavinci.nl/leergang/de-school-als-professionele-leergemeenschap
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