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Een school blijft maar leren en veranderen als ze rekening houdt met de eigen schoolcultuur en de aanwezige rituelen. Dat is de boodschap van deze werkmap. Zij wil inzicht geven in de manier waarop een
directeur of schoolleider kan tussenkomen in processen en kan zorgen voor betrokkenheid, verantwoordelijkheid en een effectieve samenwerking van de teamleden.
Concreet biedt deze werkmap een model aan dat duidelijk maakt in welke fase van de (school)cultuurontwikkeling interventies van toepassing zijn en op welk niveau het nodig is om tussen te komen. Hierbij
onderscheidt men de volgende zes niveaus:







omgeving
gedrag
capaciteiten
overtuigingen
identiteit
spiritualiteit

Enkel de eerste twee niveaus zijn hiervan altijd zichtbaar. De andere niet, terwijl ze toch inherent zijn aan
de schoolcultuur.
De fasen waarover men in de werkmap spreekt, zijn:





de verkenning
de ik-betrokkenheid
de teambetrokkenheid
de uitvoering

In het eerste hoofdstuk krijgt men een goed inzicht in het doel en de inhoud van de map. De auteur draagt
er tegelijk zorg voor dat de lezer de gebruikte begrippen juist interpreteert. Als lezer leer je er wat er kan
spelen in een schoolcultuur.
In het tweede hoofdstuk bekijkt de auteur de rol van de directeur of schoolleider van dichtbij. Waarom
moet hij inzicht hebben in houdingen en patronen die spelen in de schoolcultuur? Welke competenties en
houding heeft hij nodig om doelbewust en effectief te kunnen tussenkomen? Dit zijn slechts twee van de
vragen waarop het hoofdstuk een antwoord geeft.
In het derde hoofdstuk krijgt de lezer een kijk op de aspecten die van belang zijn om op een zorgvuldige
wijze tussen te komen en veranderingsprocessen door te voeren. Men bekijkt het invoeren van
veranderingen vanuit verschillende invalshoeken bekeken.
Het vierde hoofdstuk licht de vijf delen van het ontwikkelde werkmodel uitgebreid toe. Het vijfde hoofdstuk
geeft alles geïntegreerd weer om te vermijden dat men een of enkele van de vele interventievoorbeelden
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uit dit hoofdstuk gaat gebruiken als een losstaande werkvorm. Wat ruim aan de bedoeling van het
werkmodel voorbijgaat.
In het zesde hoofdstuk staat de auteur kort stil bij de aard en het belang van rituelen in de schoolcultuur.
Hij bespreekt de verschillende soorten rituelen en wat deze kunnen doen in een school. Het zevende
hoofdstuk reikt tot slot enkele instrumenten aan om zelf interventies te ontwikkelen en in kaart te brengen.
Een inspiratiehandboek met een grote meerwaarde!
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