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Het veld



Onderwijs is:
• Multidimensioneel: technisch, emotioneel, politiek, moreel (Hargreaves)

• Onvoorspelbaar:
“Wanneer we een onderwijs pedagogische relatie aangaan, wanneer we 
proberen om docent of opvoeder te zijn, dragen we dus een verantwoordelijkheid 
voor iets (of beter: voor iemand) waarover we geen kennis hebben en ook geen 
kennis kunnen hebben. “ (Biesta)
• Contextgebonden:
“ de geschiedenis van de school; het verleden van de klas als groep; de etnische of 
sociaaleconomische samenstelling van de school- en klaspopulatie; de plaats en 
het gewicht van de vakdiscipline in het geheel van het curriculum voor de 
leerlingen, enz. “ (Kelchtermans)





te situeren in volgende velden

GROEPTAAK

INDIVIDU

School context

Maatschappelijke context

Thema

Scholengemeenschap



Individu in relatie



De persoonlijke leergeschiedenis (Bolhuis)

De persoonlijke leergeschiedenis omvat alle leerprocessen die een 
persoon heeft doorgemaakt, in natuurlijke situaties en in educatief 
verband, meer en minder opzettelijk, daartoe gebracht door de situatie 
maar ook uit eigen initiatief.
Het resultaat van de P L is  alles wat op een bepaald moment in het leven 
van een individu is geleerd en het referentiekader vormt: de betekenissen 
die op dat moment geldig zijn.



Persoonlijk interpretatiekader 
als basis voor het handelen  als ‘leerkracht’, directie, zorgco, ondersteuner…

 Professioneel zelfverstaan:
 zelfbeeld
 zelfwaarde gevoel
 beroepsmotivatie
 taakopvatting
 toekomstperspectief

 Subjectieve onderwijs/handelings theorie:
 kennis
 opvattingen over leren van zz/lln/anderen

Ccrt’s



zijn  dieperliggende patronen van interactie die individuen opbouwen 
van bij de geboorte  in en door de relatie  met een al dan niet 
liefhebbende, verzorgende omgeving.  

We leren onbewust wat we kunnen verwachten van onze omgeving : 
of we al dan niet kunnen vertrouwen op de ander(BABY), 
of we zelf al dan niet  controle kunnen/moeten houden (PEUTER)
of we  onszelf al dan niet durven waarmaken door actief en initiatief 
nemend in de wereld te staan. (KLEUTER)

Het zijn onze dieperliggende wensen, verlangens naar andere mensen 
toe en hoe we hier op anticiperen en wat dit met ons doet als mensen 
er al dan niet op reageren.  

Core Conflictual Relationship themes



: in psychologische temen uitgedrukt, komt identiteitsvorming tot stand door een proces dat plaatsvindt op alle 
niveaus van geestelijk functioneren: 
het individu beoordeelt zichzelf in het licht van wat hij waarneemt als de manier waarop anderen hem beoordelen 
in vergelijking met henzelf en met een typologie die voor hen van betekenis is, terwijl hij hun manier van 
beoordelen beoordeelt in het licht  van zijn waarneming van zichzelf in vergelijking met hen en met types die voor 
hem relevant zijn geworden. Dit proces is gelukkig, en noodzakelijkerwijze, grotendeels onbewust, behalve waar 
innerlijke voorwaarden en uiterlijke omstandigheden samenwerken om een pijnlijk, of triomfantelijk, 
‘identiteitsbesef’ te versterken.
Daarbij komt dat dit proces voortdurend verandert en zich ontwikkelt: op zijn hoogtepunt is het een proces van 
toenemende differentiatie, en het wordt steeds meer omvattend naarmate het individu zich bewust gaat worden 
van een steeds grotere kring van anderen die voor hem belangrijk zijn, van de moederfiguur tot de mensheid 
toe…….
Het hele samenspel tussen psychologische en sociale, ontwikkelings- en historische factoren, waarvoor de 
identiteitsvorming de betekenis van een prototype heeft, zou zelfs uitsluitend kunnen worden opgevat als een soort 
psycho-sociale relativiteit. (Erikson, 1977,p.20/21)

Erikson over IDENTITEIT



vanuit  Emotion Focused Therapy
• The organism is thus an integrated cognitive/emotional/motivational 

/relational action system in which the perceiving and appraising of 
stimuli, the experience of affect, and the generating of action 
tendencies or motivational potentials are all part of a holistic 
dialectical relational system in operation. The relational self is thus 
not an entity but, rather, is continually constructing itself as a center 
of initiative. (Leslie S. Greenberg, 1993, pp. 78-79)

• Het gaat om uniciteit (center of initiative) in verbondenheid 
(dialectical relational system in operation) in een groeiperspectief 
(continually constructing). 



Structurele kwetsbaarheid
• “ die kwetsbaarheid bestaat  in de ervaring dat de sociale erkenning van de eigen 

deskundigheid, morele integriteit en identiteit als leerkracht (DIR,..) niet afdwingbaar is 
maar altijd weer door anderen in twijfel getrokken kan worden. In zijn/haar dagelijks 
handelen wordt een leerkracht voortdurend gedwongen om beslissingen te nemen met 
morele gevolgen”.(p. 242) 

• “Uiteindelijk kunnen leerkrachten (DIR,…) zich uitsluitend baseren op hun persoonlijke 
verantwoordelijkheid … De persoon, de professionele knowhow en 
verantwoordingsbasis zijn immers nauw met elkaar verbonden in het lerarenberoep . 
Die sociale erkenning is dus afhankelijk van de perceptie van anderen en blijft zeer 
kwetsbaar voor contestatie. ”(p.242)

• “ de emotionele geladenheid is wezenlijk voor de ervaring van intensificatie. De 
leerkracht (DIR,…) wordt ‘geraakt’ door de ervaring ; ze laat hem/haar niet onberoerd. 
Dit uit zich dan ook vaak in gevoelens van frustratie, ontgoocheling, angst, ambiguïteit, 
machteloosheid, onzekerheid, woede, schaamte, verdriet…” (p. 242-243). 

• (uit Katrijn Ballet:  Worstelen met de werkdruk)



Verbondenheid
Zorg voor de
Relatie,voor de ander, 
erbij horen

Autonomie/eigenheid
Zorg voor zichzelf/invloed

aanpassen samenwerken

vermijden vechten

isolement

Symbiose/fusie

“Fromm koppelt het universeel conflict aan liefde. Hij beschrijft de diepste behoefte van de mens als het opheffen van het alleen-zijn en de 
afgescheidenheid. De waarachtige manier om te ontsnappen aan het afgescheiden zijn is de verbinding met anderen aangaan. Liefde betekent 
verbondenheid met behoud van eigen integriteit, verantwoordelijkheid, individualiteit en is een progressieve keuze.” 
(Uit werktekst van Claude Missiaen voor studiedag VVCEPS mei 2006)

Liefde
I - G Competentie



Ervaring van intensificatie

• Differentiële dwingendheid van oproepen tot verandering 
in functie van de betekenis van interne of externe bron 

• Betekenis in functie van de afhankelijk van sociale 
erkenning als competente leerkracht-professioneel 
zelfverstaan (p.z.)

• Bij spanning tussen oproep en p.z.
Onzekerheid/twijfel/verlies/schuld

(uit Katrijn Ballet:  Worstelen met de werkdruk)



2. De impact van de groep
groepsdynamica



Eric Verbiest over onderwijskundig 
leiderschap:
• Enerzijds een strategische focus op het verbeteren van het primaire 

proces van de school: leren en onderwijzen.
• Anderzijds, en in samenhang met dit onderwijskundig leiderschap,  is 

het ook nodig dat de schoolleider voortdurend bouwt aan relaties van 
vertrouwen in de schoolgemeenschap, onder meer tussen 
schoolleider en leerkrachten en tussen leerkrachten onderling.



Michael Fullan gaat verder:

• In een verwijzing naar Hattie: “De rol van schoolleiders is duidelijk. Zij moeten 
uitdagende doelen stellen, ‘een veilige omgeving creëren waarin leraren elkaar 
feedback kunnen geven, vragen kunnen stellen en ondersteuning bieden om de 
doelen samen te behalen. Dit type leider heeft de grootste impact op 
leerlingenprestaties’ (Hattie, 2009, p.83).”

• …. op basis van de bevindingen van Robinson, Timperley, Leithwood, Bryken
Kirtman dat leraren die gedurende een langere periode in groepsverband 
constructief samenwerken, beïnvloeden het leerproces van de leerlingen positief.

•
• Als schoolleiders directe invloed hebben op het gezamenlijke leerproces van de 

leraren, dan hebben zij ook maximale invloed op het leerproces van de 
leerlingen. ( (Fullan, 2014, p. 62)



De leergeschiedenis van de groep (Bolhuis)

De leergeschiedenis van de groep omvat het gemeenschappelijke leren 
van een groep tot op dat moment, de betekenissen die op dat moment 
geldig zijn.



Teamleren: basisprocessen
(uit doctoraat Stefan De Cuyper 21/12/2010)

• delen (sharing)
• co-constructie, 
• constructief conflict, 

• borgen (storage), 
• herstel, terugvinden, ophalen (retrieval) 

• team activiteit, 
• team reflectie

• grenzen overschrijden (boundary crossing)



samenhang        
Taakproces---------------groepsproces  
Inhoud/procedure                                        relatie

• Oriëntatie

• Afspraken

• Productiviteit

• Erbij horen (integratie)

(in of uit)(hoe?)

• Invloed/(controle)

(boven of onder)

• Affectiviteit 
(dicht of veraf)

Afronden

T G

Forming

Norming/storming

Performing

Adjourning



groepsintegratie en kennismaking
• Om te kunnen samenwerken is een minimale kennismaking 

nodig  om zo je plaats (terug)  te vinden in de groep! 
• Snuffelen: onderzoek naar gelijkenissen en verschillen
• Risiconiveau
• Verdiepen 
• In functie van het taakproces!
• Voor nieuwkomers, terugkomers en seniors!
• Herhaaldelijk!

G



Je professionele  tijdlijn
kennismaken&rouw

• Teken op een flap je eigen professionele geschiedenis (op deze school). 
Je mag beginnen op een punt dat je zelf kiest.

• Geef met een lijn aan hoe jij jouw geschiedenis hier gemaakt hebt en 
laat je verder creatief gaan.

• (Je hoeft dit niet aan de hele groep te vertellen, wel in je eigen klein 
groepje . Wel willen we ieders werk tentoonstellen in de werkruimte.)

G



controle/invloed/norming/storming/

• Behoefte aan minimale invloed op de eigen  situatie. (aangeleerd hulpeloos)
• Iedereen heeft belangen/invloed! materiële, organisatorische, cultuur-

ideologische, sociaal-professionele, zelf-, groepsbelangen (piot, 
kelchtermans)

• Hoeveel invloed heeft/krijgt individu, coalitie? 
• Helderheid in mate van invloed: Informatiegerechtigd, advies- of 

beslissingsbevoegd. 
• Wat is de dominante waarde of norm? (loyauteit)
• Verlangen naar gelijkheid/harmonie en  omgaan met het verschil? 
• Evenwicht tussen verbondenheid en autonomie.
• Het zondebok fenomeen 
• De rol van de leider  is erg belangrijk (containment-functie, gewilde 

afhankelijkheid)
• Een goed draaiend, gesmeerd werkend team of uitzichtloze machtstrijd

(micropolitiek, loopgraven communicatie)
• Als het verschil te groot is?

G



Uit, “Beelden van organisatie”, Gareth Morgan G



controle/invloed/norming/stormingG



Uit, “Handboek groepsdynamica”, Jan Remmerswaal G



controle/invloed/norming/storming:
containment functie van leiderG

Ik sta open voor 
constructieve 

feedback en kritiek

Secundair circuit
(Roddel)

Primair circuit



Communicatie is het 
belangrijkste instrument

effect

effect

bedoeling bedoeling

ik
de andere(n)

Ontwikkelings
geschiedenis

Ontwikkelings
geschiedenis

Context
factoren Context

factoren

G I



Op zoek naar een balans
tussen

WAT VIND IK

• BELANGRIJK

• NODIG

WAT VINDEN
De anderen
•BELANGRIJK
•NODIG

GRENZEN, AFSPRAKEN, CONFLICT

G I



Mediërende processen en factoren i.f.v de ervaring van job intensificatie

• Working consensus (norming)
• Ondersteunende collegiale relaties
(erkend lidmaatschap/web van loyaliteiten)
• Schoolleider als spilfiguur



• Doorheen dagelijkse contacten en interacties ontwikkelen leerkrachten 
patronen en routines van handelen, interpreteren en omgaan met elkaar. 

• Deze patronen maken deel uit van de cultuur van de school en 
weerspiegelen een ‘working consencus’: een geheel van –impliciete en 
expliciete- afspraken en omgangsvormen die teamleden in een school 
hanteren om het dagelijkse schoolleven vorm te geven: hoe ze omgaan met 
elkaar, met hun taak, met veranderingen in hun beroepssituatie, …

• Dank zij de ‘working consensus’ onstaat een stilzwijgende overeenkomst 
over de wijze waarop men de onderwijstaken dient aan te pakken en welke 
condities (o.m. omgangsvormen) hiertoe wenselijk en noodzakelijk zijn. 

• Zo wordt het mogelijk om als team samen te leven zonder aanhoudende 
openlijke conflicten. 

(Worstelen met werkdruk, Katrijn Ballet, 2007)

G
controle/invloed/norming/storming/&

working concencus



• De bestaande ‘working consensus’ heeft een impact op de wijze waarop de 
nieuwe leerkrachten er gesocialiseerd worden, maar op hun beurt beïnvloeden 
de nieuwe leerkrachten ook de bestaande ‘working consensus’. 

• Door een groot aantal nieuwkomers in het lerarenteam worden 
vanzelfsprekende opvattingen over ‘goed onderwijs’ en collegiale 
omgangswijzen ter discussie gesteld. 

• Dergelijke situaties veronderstellen bijgevolg dat er (opnieuw) onderhandeld 
wordt over welke waarden en normen binnen de school erkend worden als 
legitiem en toonaangevend. 

• Zo zetten ze de ‘working consensus’ onder druk. 
• Deze instabiliteit van de ‘W.C.’ kan ook leiden tot de ervaring van intensificatie 

als in de onderhandelingen het professioneel zelfverstaan ter discussie komt te 
staan.

(Worstelen met werkdruk, Katrijn Ballet, 2007)

G
controle/invloed/norming/storming/&

working concencus



• Delen van normen en afspraken (W.C.) geeft sfeer van ‘samenhorigheid’ en 
‘erkend lidmaatschap’ en dus ‘rugdekking’

• Erkend lidmaatschap geeft een sociale en affectieve dimensie
• Vorming van subgroepen door structurele kenmerken, verschillen in 

opvattingen over goed onderwijs, persoonlijke contacten.
• Tussen subgroepen kan W.C. bestaan en in de subgroepen kan W.C. ontstaan
• Bij wantrouwen, conflict of onvoorspelbaarheid in relatie met schoolleider 

trekt men zich terug in subgroepen. Grenzen tussen subgroepen worden 
versterkt (WIJ-ZIJ)

(Worstelen met werkdruk, Katrijn Ballet, 2007)

G controle/invloed/norming/storming/&

collegiale relaties als bron van sociale erkenning als competente 
leerkracht



• ‘Erkend lidmaatschap’  vereist solidariteit en loyaliteit ten aanzien van 
impliciete en expliciete normen van de groep.

• Soms spanning tussen loyaliteit t.a.v. collega’s en eigen taakopvatting

• Verschillende oproepen tot loyaliteit: ouders, leerlingen, collega’s, thuis

• Soms zijn die oproepen contradictorisch en conflictueus. (drukverhoging)

• Verstrikt zitten in een ‘web van loyaliteiten’ leidt soms tot halstarrig 
vermijden van conflicten.

(Worstelen met werkdruk, Katrijn Ballet, 2007)

G controle/invloed/norming/storming/&

Web van loyaliteiten



Schoolleider als spilfiguur

- Meervoudige, gelijktijdige en vaak 
contradictorische oproepen tot verandering vanuit 
verschillende bronnen-----intensificatie

- Poortwachtersfunctie
- Structureel eenzaam



Strategische gehoorzaamheid

• Compromis tussen dwingendheid van oproep/ 
web van loyaliteiten

• Pragmatische wijze/ overleving/in orde zijn
• Belang om zelf prioriteiten te kunnen stellen, 

beslissingen nemen, op eigen wijze kunnen 
aanpassen

• belang leerlingen/ p.z.



Wil je echt dat meer mensen invloed 
hebben, mondig worden en groeien in 
verbondenheid ?

• Verlaat de arena als enige werkvorm!
• Varieer in werkvormen, communicatie - wijze  

groepsgrootte, 
• Zo verlaag je drempels om meer mensen te betrekken en 

zich meer eigenaar te voelen
• Maak gebruik van de groepsdruk als van de groepscensuur
• Differentieer je aanpak i.f.v. competentieniveau, niveau in 

groepsontwikkeling
• Stimuleer  teamreflectie,  geef taal aan hoe we met elkaar 

omgaan zijn
• Benoem en erken de gelijkenissen maar ook het verschil…
• Groepsdynamisch beleid ontwikkelen



Gepaste sturing



de smalle zone waarin zich de 
‘state of flow’ kan voordoen
( vrij naar Csiksentmihaily)

ONRUST &
FAALANGST

VERVELING & 
DEPRESSIE

MOEILIJK-
HEIDGRAAD 
ACTIVITEIT

COMPETENTIENIVEAU  PERSOON

T I



Leiderschapsstijl-competentieniveau team

leiderschapstijl

Competentieniveau

3
Participerende 

stijl

2
Overtuigende

stijl

1
Directieve

stijl

4
Delegerende

stijl

4
hoog

3
ruim

2
matig

1
laag

T G

4
autonoom

3 2 1
oriëntatieGroepsontwikkeling



1. Bewustwording
2. Persoonlijke 

betrokkenheid/informatie
3. Consequenties voor de 

leerlingen
4. Beheersing
5. Samenwerking
6. Herziening op basis van 

ervaringen met leerlingen
7. Herziening

1. Geen gebruik
2. Oriëntatie
3. Voorbereiding
4. Mechanisch gebruik
5. Routine
6. Verfijning
7. Integratie
8. Herziening

1. Zelfbekommernissen
2. Taakbekommernissen
3. Impactbekommernissen

FASEN VAN BETROKKENHEID        GEBRUIKSNIVEAUS VAN INNOVATIE    STADIA IN BEKOMMERNISSEN

T IDifferentiëren i.f.v. groeifasen 



Differentiëren i.f.v. 
houding t.o.v. veranderingen

• De vernieuwers 8%
• De leiders 17%
• Vroege volgers 29%
• Late volgers 29%
• Afwijzers 17%

T G



innovatieprocessen

adoptie implementatie incorporatie

ONBEWUST
ONBEKWAAM

BEWUST
ONBEKWAAM

BEWUST
BEKWAAM

ONBEWUST
BEKWAAM

ZELFBEKOM. TAAKBEKOM. IMPACTBEKOM.



INDIVIDU

GROEPEN

ORGANISATIE



De impact van de organisatie



•Aantal scholen
•Schoolbesturen
•Keuzes uit het verleden
•Actuele situatie , keuzes, mandaat

Scholengemeenschap/groep



Verbondenheid
Zorg voor de
Relatie,voor de ander, 
erbij horen

Autonomie
Zorg voor zichzelf/invloed

SG

Wat doen we beter samen?

Wat doen we beter apart?



School context

Opdrachtgever/afspraken/verwachtingen (ontwerp van een groep)

Organisatieniveau/beleidsvoerend vermogen (fase in 
organisatieontwikkeling)
Cultuur: communicatie/working concensus/leercultuur (leider-groep)
Structuur: plaats in de organisatie/verbinding met andere 
groepen/hiërarchie

Ruimte/accommodatie/fysieke factoren/ schikking van de ruimte/materiaal
Tijd: wat is voorafgegaan, wat gaat er verder meer gebeuren, tijdpad….

Team/directie/SB



CONTEXT:meso
CONTEXT:macro

T G

I



fasen Voorwaarden/processen Resultaten: prestatie/perceptie 
indicatoren

1 Individuen       - activiteiten Gegevens: er zijn gegevens aanwezig

2 Groepen          - processen Trends: vergelijking met vorige jaren
Meer en betere gegevens

3 Organisatie      - systeem Interne indicatoren: gegevens 
vergelijken met regelgrenzen (% 
tevredenheid dat we  willen halen)

4 Keten             - systematische     
bevraging/externe     

processen

Externe indicatoren: gegevens 
vergelijken met doelen, externe 
maatstaven

5 Totale kwaliteit Benchmarking: vergelijken met de 
beste op het terrein

Fasenindeling vanuit EFQM



Professionele leergemeenschap

Bronnen, structuren,systemen

Cultuur (wc)

Ondersteunend leiderschap

Gedeelde waarden en 
visie op de rol van de 

leerkracht

Collectief leren en 
gedeelde praktijken

Actief, reflectief, kritisch 
kenniis construeren
Actuele inzichten uit 

wetenschap en praktijk 
gebruiken

Organisatorische 
capaciteit

Persoonlijke  
capaciteit

Interpersoonlijke  
capaciteit

Naar : Eric Verbiest(2008):  scholen duurzaam ontwikkelen (p.220°



Mintzberg over strategievorming

• Onderzoek vertelt ons dat strategievorming een uitermate complex 
proces is, waarbij ingewikkelde, subtiele en op bepaalde momenten 
onbewuste cognitieve en sociale processen een rol spelen. Deze 
processen zijn afhankelijk van allerlei vormen van input, waarvan veel 
niet-kwantificeerbaar en alleen toegankelijk voor strategen die in 
contact staan met de praktijk. Dergelijk processen volgen geen van 
tevoren uitgestippeld traject.



Mintzberg over strategievorming

• Effectieve strategieën hebben kwaliteiten die geleidelijk aan ontstaan, 
en zelfs de ‘beoogde’ kwaliteiten lijken eerder informeel en visionair 
dan formeel en gepland. Leren , in de vorm van horten en stoten, 
toevallige ontdekkingen en de erkenning van onverwachte patronen, 
speelt een belangrijk rol (zo niet de belangrijkste rol) in de 
ontwikkeling van nieuwe strategieën. We weten dan ook dat het 
proces inzicht, creativiteit  en synthese vereist- nu net de zaken die 
door de formalisering van planning ontmoedigd worden.



“We herkennen ons in de beschrijving van Morgan (in een verwijzing naar Mintzberg) dat effectief management gaat over het leren omgaan met voortdurende
verandering en op creatieve manieren met de stroom meegaan, hulp bieden aan de coherente, relevante initiatieven die opkomen uit de dynamische en
onvoorspelbare gebeurtenissen die hen omringen (Morgan, 1993, p. 85). Het beeld van de strategische termieten dat Morgan ontwikkelt, geeft iets weer van de
gevolgde aanpak. We vertrekken van een aantal levende, verschillende termietenheuvels die op de een of andere wijze met elkaar verbonden zijn. Deze polariteit
tussen de eigenheid van de regionale vormgeving i.c. de vorming voor schoolleiders en het bestaan van gemeenschappelijke referentiepunten (vormingen,
documenten) is een constructief cultuurgegeven.
In plaats van een bepaalde visie door te drukken of de situatie in de hand te houden met het oog op de gewenste resultaten, trachten we voort te bouwen op ideeën,
acties en gebeurtenissen die we zelf creëren of die spontaan op onze weg komen (Morgan, 1993, p. 73). Dit betekent dat elke partner (deelnemer, regio pedagogische
begeleidingsdienst, koepel, …) initiatiefnemer kan zijn om iets te optimaliseren in de opleiding.
In deze reflectieve dialoog probeert men niet zozeer anderen te overtuigen van het eigen gelijk, maar praktijken te verhelderen, achterliggende opvattingen te 
expliciteren en, indien nodig, te herzien.” (Verbiest, 2008, p. 45) Onze rol hierbij is verbinding te maken met respect voor de autonomie van de betrokkenen door het 
voortdurend bewaken van het dialogale karakter van de gesprekken.
Elke betrokkene wordt beschouwd als mede-eigenaar en is gelijkwaardig in zijn/haar inbreng. We trachten het gesprek te faciliteren door naast de gelijkenissen ook de 
verschillen te beluisteren en te erkennen. Dit leren omgaan met het, in elke groepsdynamiek aanwezige, focale conflict (Missiaen, 2006) tussen autonomie en 
verbondenheid is essentieel in het leren samenwerken en zeker in een complexe organisatie met een veelheid van partners en hun respectieve 
ontwikkelingsgeschiedenissen. 
Vanuit een dergelijke dialogale opbouw kan er geleidelijk aan gedragen gezamenlijke doelgerichtheid ontstaan met de volgende relativerende bemerking van M. 
Gather Thurler in het achterhoofd:
“het is aan de betrokken actoren te komen tot een onderhandelde en gedragen 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 een vrucht van veelvuldig overleg dat tot afspraken leidt die echt nooit onwrikbaar 
zullen vastliggen.” (Thurler, 2005, p. 236)
Door deze langzame overleg-weg waardoor gemeenschappelijke betekenissen ontstaan die vorm krijgen in betekenisvolle symbolen (Logo ProfS, brochure, dialoogdag, 
…) met behoud van de eigenheid en autonomie van alle partners, ontstaat er geleidelijk aan een nieuwe (deel)identiteit als ‘medewerker ProfS’ naast de reeds 
bestaande identiteiten als pedagogische begeleider, nascholer, secretaris-generaal enz. 
Morgan zegt hierover dat het zelfbeeld van een organisatie kritisch is bij het vormen van bijna ieder aspect van haar functioneren, in het bijzonder de relatie tot de 
context waarvan zij deel uitmaakt. 
“Daarom dienen organisaties veel aandacht te schenken aan het ontdekken en ontwikkelen van een eigen gevoel van identiteit.” (Morgan, Beelden van organisatie, 
1992, p. 242)
We bouwen stap voor stap aan een organisatie waarin we volgens het EFQM-model een groei doormaken van individuen die activiteiten doen naar groepen 
waarbinnen gezamenlijke processen ontstaan om geleidelijk aan te groeien naar een organisatie die een systeem ontwikkelt waar alle processen en activiteiten van 
groepen en individuen hun plaats krijgen en zichtbaar worden binnen en buiten de organisatie. (Binon, 2009).
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‘Jezelf  als instrument in relatie’ kritisch-constructief onderzoeken is 
een opdracht die nooit ‘af’ is voor ieder die zich engageert in 
opvoeding en onderwijs. 
De (school)leider is hierin tegelijk model, inspirator, gangmaker én 
kritische vriend. 
De  (school)leider én leerkrachten hebben het team als permanente 
groei- en leergemeenschap  in menselijke relatie en communicatie in 
het licht van hun ontwikkeling bevorderende taak naar generaties 
kinderen toe!


