Maak het verschil op de speelplaats

Werken aan een positief
schoolklimaat
Een positief schoolklimaat is cruciaal voor wie wil werken aan
goed samenleven in een schoolcontext. Verschillende experten
zijn het erover eens: een positief klimaat bevordert het welbevinden van alle actoren op school. Een positief klimaat maakt
het leren gemakkelijker, het beïnvloedt de omgang met elkaar.
Een positief klimaat kan evolueren tot verbondenheid met de
school en met ieder die zich binnen haar muren bevindt.

Het schoolklimaat heeft vele dimensies
Het is niet eenvoudig om het begrip schoolklimaat goed te omschrijven. Verschillende onderzoekers 1 bogen zich over het fenomeen en over de verhouding
ervan met een ander veelgebruikt begrip: schoolcultuur. Voor schoolklimaat en
voor schoolcultuur bestaan er op dit moment geen consistente en algemeen aanvaardde definities.
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Als we aan scholen vragen om de schoolcultuur of het schoolklimaat te omschrijven, verwijzen ze naar relaties en verhoudingen: tussen scholieren onderling en tussen scholieren en leerkrachten.
Bijvoorbeeld:
•
•
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•
•

“Onze leerkrachten kijken breed naar de scholieren, ze doen veel samen
met de scholieren, creëren betrokkenheid.”
“Onze scholieren zijn verdraagzaam. Je merkt het aan de manier waarop ze
met elkaar omgaan.”
“Mijn ideale school is een school van verdraagzaamheid, waar iedereen
luistert naar elkaar en waar iedereen elkaar respecteert.”
“Er is een open communicatie.”

Deze beschrijvingen gaan over dynamische aspecten en over interpersoonlijke
relaties. Ze beschrijven ook de sfeer die in de school hangt.

De korte en de lange boog
De directeur van het KTA Drie Hofsteden in Kortrijk geeft een mooie omschrijving van de dynamiek in het ontstaan van elementen van een schoolcultuur. Hij ziet twee ‘bogen’: een korte boog op korte termijn (3 à 4 schooljaren), en een lange boog: de opbouw van het collectieve geheugen van een
school.
De korte boog wordt onder meer gevoed door acties van de scholierenraad. Een actie die weinig gedragen is, of niet echt lukt, wordt misschien 1
of 2 keer georganiseerd en verdwijnt. Een actie die wel gedragen is, en een
succesverhaal wordt, zal niet verdwijnen maar eerder worden doorverteld,
herhaald, bijgeschaafd … Zulke actie wordt opgepikt en krijgt de kans om
zich te nestelen over meerdere jaren. Ze wordt een deel van het collectief geheugen en maakt op de duur deel uit van de schoolcultuur. Alles in de grote
spanningsboog vindt een plaats in de cultuur van de school. Dat heeft tot
gevolg dat het niet gemakkelijk is om daaruit iets te veranderen. Daar gaat
dan een heel proces op korte termijn aan vooraf.
Een interessante benadering vinden we in het onderzoek ‘Oprit 14’ van Reinhilde Pulinx2. Zij stelt dat schoolklimaat meerdimensionaal is en vele facetten kent,
schoolcultuur is daar één van.
“… de kwaliteit van de schoolomgeving zoals die wordt beleefd door verschillende participanten (scholieren, leerkrachten, directie) die hun gedrag beïnvloeden, gebaseerd is op
hun perceptie en op hun gedrag.”
“ … gebaseerd op patronen die zich vormen op basis van de beleving van het schoolleven, en reflecteert normen, doelen, waarden, interpersoonlijke relaties, onderwijzen,
leren, leiderschap en organisatiestructuren.”
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Operationeel vertaalt schoolklimaat zich in volgende dimensies en
subdimensies:
•
•
•
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•

veiligheid: regels en normen
interpersoonlijke relaties: respect voor diversiteit en ondersteunende,
motiverende relaties tussen leerkrachten en scholieren
institutionele omgeving: ordelijke propere gebouwen en faciliteiten,
aangepaste infrastructuur en materialen
professionele omgeving: leiderschap en visie.

Ook in de context van de speelplaats, transitzones en kreukelzones zijn deze
operationele dimensies van belang. Wij vertalen ze naar 4 centrale kwesties die
alleen maar kunnen werken in een positief schoolklimaat. Wie meer wil lezen
over deze kwesties vindt meer uitleg elders op de website.

Schoolculturen
De schoolcultuur is een dimensie van het schoolklimaat. We omschrijven cultuur vaak als een cluster van gedeelde kennis, van opvattingen, houdingen,
gedragingen, waarden … die in groepen en in subgroepen belangrijk zijn en
gedeeld worden.
In een school heerst er niet één cultuur, vele culturen interfereren er. Om er een
paar te benoemen: scholierenculturen en jongerenculturen, klascultuur, subculturen, speelplaatscultuur, leerkrachtencultuur … heel divers dus. Deze culturen
installeren zich op verschillende niveaus. Het schoolklimaat hangt daar als een
wolk boven.
Hoe interfereren de verschillende culturen constructief? Ontstaat er een vorm
van gedeelde cultuur waarbinnen alle scholieren een plaats krijgen? Niet alleen
de etnisch-culturele diversiteit speelt hier mee, ook de cultuur die vorm krijgt
op basis van sociale klasse speelt een rol.
Alle onderzoeken leggen het bloot: de cultuur van de witte middenklasse is tot
nog toe bepalend voor het reilen en zeilen op een school. Meer en meer jongeren vinden daar niet gemakkelijk aansluiting bij, net omdat ze niet tot die sociale klasse behoren.
Omdat er veel verschillende mensen in groepen en subgroepen in een school
samenleven, is het een uitdaging om ze ook te herkennen, te erkennen en te
waarderen.

Verbinden en participeren
Verschillende onderzoekers hanteren deels andere betekenissen voor de concepten schoolklimaat en schoolcultuur. Maar iedereen is het erover eens dat de
mogelijkheid om te participeren en de betrokkenheid van alle actoren op de
school een cruciale rol spelen bij het realiseren van een positief klimaat.
Verbinden en participeren zijn dus noodzakelijke voorwaarden voor goed samenleven op school.
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Verbinden
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Elke school heeft er belang bij om een klimaat te scheppen waarin verbondenheid centraal staat. De lancering van de website http://www.sfeeropschool.be/,
een samenwerking tussen de Vlaamse scholierenkoepel (VSK) en de Vlaamse
onderwijsraad (Vlor) toont aan dat samen een goede sfeer creëren een minimale vereiste is om goed samenleven te bevorderen. Een sfeervolle school zorgt
voor gelukkige scholieren en schoolteams. Samen een goede sfeer creëren is
alvast een begin. Maar verbondenheid gaat dieper.
Verbonden zijn gaat over het engagement van iedereen om de ander te leren
kennen en te begrijpen. Een gesprek bijvoorbeeld gaat dan niet alleen over
gedrag (wat je ziet), maar ook over wat er achter dat gedrag zit (zoals: hoe de
ander zich voelt). Je leeft je in de ander in en je laat voelen dat je hem of haar
respecteert.
Verbonden zijn betekent ook dat iedereen erbij mag horen, dat iedereen ertoe
doet, dat mensen respect hebben voor elkaars identiteit – voor wie iemand is.
Verbondenheid is mogelijk binnen de context van gedeelde waarden en overtuigingen, zonder dat we daardoor afbreuk doen aan de aanwezige diversiteit.

Project verbondenheid
Volgens Anouk Depuydt is elk respectloos handelen in wezen delinquent3.
Wat letterlijk betekent dat er tussen de dader en het slachtoffer of de benadeelde omgeving, op het ogenblik van het respectloos handelen, geen (doorleefde of door empathie gekleurde) band bestaat.
De band tussen beiden is op dat moment afwezig (onverschillig) ofwel problematisch (vijandig, negatief gekleurd). Om te voorkomen dat relaties die
richting uitgaan en om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren zich wel
inlevend en respectvol opstellen, zouden scholen volgens het project verbondenheid4 werk moeten maken van een opvoedings-, leer- en leefomgeving
waarin jonge mensen wel de kansen krijgen om positieve en meer diepgaande banden te ontwikkelen.
Ervaringen van verbondenheid vormen de opstap naar een basishouding
van verbondenheid. De kenmerken van die basishouding zijn openheid,
zorg en de oprechte wil om de of het andere te respecteren.
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Participatie
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Scholieren en leerkrachten willen betrokken worden bij het nemen van beslissingen. Ze willen gehoord worden, ze willen graag meedenken over alles wat
de schoolomgeving kan beïnvloeden. Mogen en kunnen participeren zijn van
belang, maar veel belangrijker is dat die stem gehoord wordt, en dat er iets
mee gedaan wordt. Participatie kan in verschillende sferen van een school belangrijk zijn: afspraken en regels maken, activiteiten organiseren …
Scholieren zijn frequente gebruikers van de speelplaats en heel wat andere plekken op school. Ze weten dus ook als geen ander hoe de school die het best organiseert om tegemoet te komen aan hun noden. Scholieren laten meedenken over
de manier waarop de school ruimtes inricht en hoe ze gebruikt kunnen worden
tijdens de pauzes, kan zorgen voor creatieve ideeën hierover. Dit kan bijvoorbeeld via de klasraad. Het is belangrijk dat scholieren verschillende platforms
krijgen om te participeren.
Mogen en kunnen meedenken en meebeslissen leidt tot een groter verantwoordelijkheidsgevoel. Dat kan dan weer tot een verhoogd en respectvol gebruik van bijvoorbeeld de schoolruimte leiden.
Participatie zorgt niet alleen voor een gevoel van betrokkenheid, het vergroot
ook het draagvlak voor nieuwe afspraken of regels.

Hetzelfde venster, verschillende indrukken
Een valkuil tijdens het proces van verbinden, betrekken en participeren is eendimensionaal bekijken en interpreteren wat zichtbaar is of wat scholieren
zeggen.
Het is belangrijk dat een school ervoor zorgt dat scholieren en leerkrachten verschillende gezichtspunten kunnen uitspreken en dat de school ze evenwaardig
naast elkaar kan plaatsen. Het is belangrijk om hierover in dialoog te kunnen
gaan.

Verschillen in perceptie
Hoe beleven al die verschillende mensen de schoolomgeving? Hoe kijken ze
naar de pauzes? Hoe beïnvloeden ze elkaars gedrag? Op welke manier speelt
de ruimte daarin een rol? Wat is de invloed van alle regels en reglementen die
ervoor moeten zorgen dat deze microsamenleving op rolletjes loopt?
Van directie tot leerling, iedereen op de hiërarchische ladder speelt een rol in de
schoolomgeving.
Heeft iedereen dezelfde kijk op gelijkaardige zaken? Zoals het schoolreglement, de
regels over kledij, of over het gebruik van het sanitair? Het gebruik van de gsm?
De manier waarop leerkrachten en scholieren in dialoog gaan?
In haar onderzoek toont Reinhilde Pulinx aan dat de perceptie van leerkrachten
en scholieren tegenover bijvoorbeeld regels en normen sterk kan verschillen.
Het is dus belangrijk om de verschillende perspectieven naar boven te trekken,
ze als gelijkwaardig te beschouwen en als gelijkwaardig te behandelen.

Werken aan een positief schoolklimaat - 5

Interpersoonlijke relaties
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Daarnaast vinden scholieren de interpersoonlijke relaties tussen leerkracht en leerling
van groot belang. Volgens Pulinx is de basishouding van een leerkracht meer
bepalend voor individuele relaties dan het schoolklimaat.
Het welbevinden van scholieren wordt mede bepaald door de verwachtingen
die leerkrachten hebben. Soms zijn die verwachtingen gekleurd door vooroordelen. Leerkrachten vertalen die vooroordelen onbewust in gedrag tegenover
de scholieren. Dat heeft een effect op het welbevinden én het gedrag van kinderen en jongeren.
Uit het onderzoek van Pulinx kunnen we zeker onthouden dat de manieren van
omgaan tussen de verschillende actoren een sterk bepalende factor zijn in de
beleving van de school. Investeren in interpersoonlijke relaties is cruciaal.

Schoolklimaat ontdekken
Omdat schoolcultuur en schoolklimaat de relaties tussen scholieren onderling
en tussen leerkrachten en de scholieren beïnvloeden, kunnen we concluderen
dat het belangrijk is om lang genoeg stil te staan bij het analyseren en ontdekken van het schoolklimaat en van de schoolcultuur binnen dat klimaat.
Er bestaan verschillende instrumenten waarmee je zelf aan de slag kan om dat
te doen. Je vindt ze op het internet:
•

http://download.cps.nl/download/Schoolcultuur/diagnosemodelv18.htm is
een screeningsinstrument dat aan de hand van een aantal vragen helpt om
een zicht te krijgen op de manier waarop een school functioneert.

•

http://www.klasse.be/archief/geen-architect-gezien/ Klasse belichtte in 1998
verschillende types van schoolculturen.

•

In het boek leerkracht-veerkracht, gerealiseerd door de Vlor, is er eveneens
aandacht voor schoolklimaat en schoolcultuur: http://www.vlor.be/sites/
www.vlor.be/files/pdf_12.pdf

•

Op de website van DIVA vind je ook een aantal instrumenten: http://www.
diversiteitactie.be/themas/sociaal-cultureel-bewustzijn/aan-de-slag-opschool/schoolcultuur-binnen-een-schoolklimaat

•

Neem ook een kijkje op http://www.scholenmetsucces.nl/ > informatiecentrum > checklist.
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