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Inleiding

Wie in de mogelijkheid verkeert om scholen te
vergelijken, weet dat er geen twee dezelfde be-
staan. De meeste mensen die hun ‘oude’ school
opnieuw bezoeken, worden overvallen door
een gevoel van herkenning dat niet alleen door
de materiële omgeving veroorzaakt wordt.
Elke school ademt iets uit dat voor een speci-
fieke sfeer, een soort eigenheid zorgt. Die sfeer
of eigenheid noemen onderzoekers ook wel
het ethos, het klimaat of de cultuur van een
school.
In sommige Europese (deel)staten ziet men
dat ‘ethos’ als een belangrijke indicator van
een school in werking. De inspecties van deze
(deel)staten zijn er met andere woorden van
overtuigd dat er een verband bestaat tussen
het ethos van een school en de kwaliteit van
het onderwijs dat daar geboden wordt. Daar-
om nemen ze het begrip op in hun inspectie-in-
strument.
In wat volgt, wordt het begrip ‘ethos’ verhel-
derd en afgewogen ten opzichte van analoge
begrippen zoals schoolklimaat en schoolcul-
tuur.1

Ethos
Rutter (1979) was een van de eersten die be-
langstelling toonde voor het ethos van een
school. Met zijn onderzoek in een twaalftal se-
cundaire scholen reageerde hij op de pessimis-
tische boodschap van zowel het ‘Coleman

Report’ (Coleman et al., 1966) als de bevin-
dingen van Jencks en zijn team (Jencks, Smith
& Acland, 1972). Zij waren immers de mening
toegedaan dat enkel het gezinsmilieu, het so-
ciale milieu en de vaste leerlingenkenmerken
een rol spelen in het bekomen van goede pres-
taties. Hun boodschap was met andere woor-
den dat scholen en hun eigenschappen er ei-
genlijk niet toe doen.
De bevindingen uit het kwalitatieve onderzoek
van Rutter (1979) vertellen echter een heel an-
der verhaal. Volgens hem heeft elke school en-
kele specifieke kenmerken die in samenhang
een positieve of negatieve invloed uitoefenen
op de jeugdigen die er les volgen. Dit stel speci-
fieke kenmerken bestaat uit waarden, houdin-
gen, gedragingen en omgevingsfactoren die sa-
men een bepaald ethos tot stand brengen. Het
globale ethos van een school zou er volgens
Rutter voor zorgen dat er voorzien wordt in on-
dersteuning en in een context waarin goed les-
geven gestimuleerd wordt. Ethos wordt door
Rutter dus als een samenspel van verschillende
factoren, een soort eigen persoonlijkheid van
een school, beschouwd.
Volgens Rutter denken we bij het begrip
‘ethos’ het best aan scholen als sociale organi-
saties. Verschillende studies hebben aange-
toond dat individuen die in dezelfde omstan-
digheden leven, de tendens hebben om sociale
groepen te vormen. Die sociale groepen bepa-
len hun eigen wetten, waarden en gedragsre-
gels. Groepsinvloed blijkt erg krachtig te zijn, 107
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mensen hebben altijd de neiging om mee te
doen met de meerderheid.
De bevindingen in verband met scholen ko-
men overeen met bevindingen over andere in-
stellingen zoals ziekenhuizen en opvangtehui-
zen. De studies tonen aan dat elke relatief op
zichzelf staande organisatie de neiging heeft
om een eigen cultuur of patroon te vormen.

Stevens (2000) categoriseert bij zijn bespre-
king van het begrip ‘ethos’ bij Rutter kenmer-
ken die goede resultaten bevorderen:
– algemene (fysieke en sociale) condities die

het schoolleven veraangenamen en de hou-
ding die leraren tegenover leerlingen aanne-
men (beschikbaarheid, zorgzaamheid, hoge
verwachtingen, aandacht voor wat goed
gaat);

– activiteiten waarbij leerlingen en leraren sa-
menwerken;

– een hoge mate van verantwoordelijkheid bij
leerlingen, met een evenwichtige verhou-
ding tussen zelfcontrole en gecontroleerd
worden;

– het beleven van succeservaringen.

Na Rutter becommentariëren verschillende
andere auteurs het begrip ‘(school)ethos’, zon-
der essentiële elementen aan zijn omschrijving
toe te voegen. In 2000 geeft Stevens echter de
kritiek dat het onderzoek van Rutter enkel ge-
richt is op variabelen die een aantoonbaar ver-
band hebben met een belangrijk geacht resul-
taat van onderwijs, namelijk goede leerlingen-
prestaties. Men komt zo niet tot zinvolle inter-
pretaties van de gevonden samenhangen of tot
inhoudelijke theorieën, omdat men de onder-
linge relaties en wisselwerking tussen de varia-
belen niet achterhaalt. Het is met andere woor-
den niet mogelijk om op die manier een zicht
te krijgen op de mate waarin en in combinatie
waarmee bepaalde variabelen tot goede resul-
taten leiden.
Zelf zet Stevens (2000) schoolethos tegen de
achtergrond van een motivationele opvatting
over het handelen van mensen. Hij vat het op
als een dynamisch, samengesteld begrip dat
verwijst naar de belangeloze motivatie of de
‘spirit’ waarmee leraren en leerlingen in de
schoolcontext met elkaar omgaan en met el-
kaar samenwerken. Hij beweert dat wat men-
sen beweegt, in hoge mate afhankelijk is van
betekenissen die zij op een gegeven moment in
een gegeven situatie toekennen aan zichzelf,
aan anderen in die situatie en aan overige con-

textkenmerken. Deze betekenissen verwijzen
voor een belangrijk deel naar de levensloop
van de betrokkenen en het levensperspectief
dat daaruit geprojecteerd wordt. Bovendien
meent Stevens dat het in een opvoedingscon-
text van belang is om expliciet te zijn over de
waarden die deze betekenissen representeren.
Dat impliceert dat een school de plicht heeft
om op zoek te gaan naar het verborgen curri-
culum en om alle betrokkenen bewust te ma-
ken van de waarden en normen die daarin ver-
vat zitten.
Stevens ziet schoolethos als een dynamisch be-
grip omdat het continu gevoed wordt door wat
een gemeenschap van mensen bezighoudt rond
de vraag naar de zin van inhoud en vorm van
gemeenschappelijke activiteiten. Schoolethos
ontwikkelt zich als het ware voortdurend van
onderop doordat de schoolgemeenschap zelf
steeds in evolutie is.
Verder is schoolethos een heterogeen begrip,
omdat het uit verschillende perspectieven is
samengesteld, namelijk die van leraren, leerlin-
gen en ouders, hoewel ook andere perspectie-
ven een rol kunnen spelen. Hij meent dat voor-
al leraren en leerlingen een bijzondere verant-
woordelijkheid hebben, omdat zij in gesprek
moeten gaan over wie welke verantwoordelijk-
heid op zich zal nemen en welke afspraken
daarrond zullen gelden. Dat vereist dat leerlin-
gen als volwaardige gesprekspartners worden
beschouwd, met eigen gerechtvaardigde motie-
ven en argumenten.

Donnelly (2000) is het ermee eens dat het be-
grip ‘ethos’ uit verschillende dimensies bestaat.
Zij heeft het over het ‘vooropgestelde’ ethos,
het ‘gehanteerde’ ethos en het ‘dieperliggende’
ethos. Het ‘vooropgestelde’ ethos ziet zij als
een objectief fenomeen dat onafhankelijk van
mensen en sociale gebeurtenissen in een orga-
nisatie bestaat en dat de sociale realiteit voor-
schrijft. Het is met andere woorden een forme-
le uitdrukking van de wensen en doelen van de
autoriteiten van de school en kan beschouwd
worden als een soort deontologische code.
Deze dimensie van ethos is terug te vinden in
de officiële documenten van een school. Het
‘gehanteerde ethos’ daarentegen is een infor-
mele verschijningsvorm die voortkomt uit de
sociale interactie en processen in een organisa-
tie. Deze dimensie van ethos wordt gevormd in
de individuele en groepsinteractie, maar ook in
de interpretatie door de schoolactoren van de
gebeurtenissen rondom hen. Daardoor wordt
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‘ethos’ steeds opnieuw gereproduceerd en ver-
andert het voortdurend. Deze groeidimensie is
terug te vinden in het gedrag van individuele
leden, de organisatorische aspecten en de ma-
teriële omgeving van een school. Donnelly
noemt nog een derde dimensie, namelijk het
‘dieperliggende’ ethos, dat de diepere gevoe-
lens en gedachten van de individuen in een
school weerspiegelt. Deze dimensie is moeilij-
ker te achterhalen dan de andere dimensies,
omdat ze zich uit in oprechte en persoonlijke
voorkeuren, gedragingen en visies van de indi-
viduele leden. Het dieperliggende ethos is dus
niet neergeschreven zoals het vooropgestelde
ethos, of te observeren zoals het gehanteerde
ethos.

Schoolklimaat
Een van de eersten die zich aan een omschrij-
ving van schoolklimaat waagde, was Tagiuri
(1968). Hij beschouwt ‘klimaat’ als een over-
koepelend begrip dat de omringende eigen-
schappen van een organisatie omvat. Het be-
grip wordt daarbij opgesplitst in vier dimen-
sies:
– ecologie: fysieke en materiële aspecten zo-

als het schoolgebouw en de bibliotheek;
– sociale samenstelling: variabelen die de

kenmerken van personen in de school be-
schrijven, bijvoorbeeld: de achtergrond van
leerlingen (milieu, begaafdheid, etnische
origine), het moreel van de leerkrachten, de
stabiliteit van het personeel...;

– sociaal systeem: formele of informele struc-
turen of regels die betrekking hebben op de
relatie- en interactiepatronen in de school,
meer concreet: de communicatie tussen de
directie en de leerkrachten, de participatie
van het personeel en de betrokkenheid van
leerlingen in de besluitvorming, de collegia-
liteit, de relaties tussen leerkrachten en
leerlingen...;

– cultuur: variabelen die de normen en waar-
den en de cognitieve structuren van perso-
nen in de school betreffen, waaronder de
gestelde verwachtingen naar leerlingen, be-
paalde gewoontes onder leerlingen, discipli-
ne...

Pogingen van andere auteurs om ‘schoolkli-
maat’ te definiëren, komen inhoudelijk groten-
deels overeen met de omschrijving van Tagiuri
(1968). De vorm, namelijk de opsplitsing in
dimensies, verschilt daarentegen nogal eens.
Zo zondert Sackney (1988) een aantal determi-

nanten van schoolklimaat af, zoals mogelijkhe-
den tot leerlingenparticipatie, hoge verwach-
tingen, collegialiteit, relaties tussen leerlingen
en leerkrachten, leerlingenbetrokkenheid...
Naargelang deze determinanten meer een di-
recte of indirecte invloed hebben op de kwali-
teit van het onderwijs en op de prestaties van
leerlingen, categoriseert hij ze in de academi-
sche of sociale dimensie van klimaat. Het aca-
demische klimaat is volgens Sackney het resul-
taat van de mate waarin de school beloningen
en lof gebruikt, van de effectiviteit van leer-
krachten en directie en van de samenwerkings-
processen in de school. Het sociale klimaat is
dan weer het resultaat van het uitzicht, het
comfort en de orde in het schoolgebouw, de
mogelijkheden tot participatie in het school-
programma van leerlingen, de heersende
groepsnormen en de aard van de relatie tussen
personeel en studenten, inclusief de mate van
ondersteuning.
De twee dimensies van Sackney vertonen op-
vallende gelijkenissen met de opdeling van De
Fraine (2003), maar zij heeft het over het pres-
tatie- en het gemeenschapsgerichte schoolkli-
maat. Deze klimaten zijn volgens haar niet te-
gengesteld, maar complementair. Bovendien
zijn ze onafhankelijk: een school met een hoge
prestatiegerichtheid hoeft niet noodzakelijk
hoog te scoren op gemeenschapsgerichtheid,
en omgekeerd.

Link tussen ethos en schoolklimaat
Het valt op dat er in de literatuur heel wat ge-
lijkenissen tussen ethos en schoolklimaat terug
te vinden zijn. Om te beginnen vinden veel au-
teurs het moeilijk om deze begrippen in een
passende en allesomvattende definitie te gie-
ten. Ten tweede draait schoolklimaat net als
ethos rond de relaties en interacties tussen de
verschillende schoolactoren. Verder hebben
beide begrippen iets met de ‘cultuur’ in de
school te maken. Ten slotte lijkt het erop dat
het ethos en het klimaat van een school eerder
dynamisch dan statisch zijn.
Ondanks deze gelijkenissen worden de termen
‘ethos’ en ‘schoolklimaat’ bijna nooit door el-
kaar gebruikt of op een andere manier aan el-
kaar gelijkgesteld. Ze worden bovendien op
een verschillende manier opgesplitst in dimen-
sies, wat op een subtiel nuanceverschil kan wij-
zen. Terwijl men bij de opsplitsing van ethos
vanuit het standpunt van de schoolactoren ver-
trekt, kijkt men bij de opsplitsing van school-
klimaat eerder naar de structurele kenmerken
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van de school. Hoewel ethos en schoolklimaat
allebei in verband worden gebracht met wat
mensen samen, op basis van hun individuele
waarden en overtuigingen, in een bepaalde
schoolcontext creëren, worden ze vanuit een
andere invalshoek gebruikt. Dat belet niet dat
de determinanten van schoolklimaat bijna de-
zelfde zijn als die van ethos.
Een eerste element dat zowel bij ethos als bij
schoolklimaat terugkomt, is de materiële omge-
ving van een school. Vooral de ordelijkheid en
de mate waarin die omgeving als aangenaam
wordt ervaren, worden als belangrijke factoren
beschouwd.
Daarnaast worden nogal wat elementen in ver-
band met de schoolorganisatie aangehaald.
Rutter (1979) noemt bijvoorbeeld de mate
waarin leerlingen bij het leren en leven op
school worden betrokken en daar verantwoor-
delijkheid in krijgen. Verder onderkennen ver-
schillende auteurs (Fend, 1986; Rutter, 1979;
Sackney, 1988; Tagiuri, 1968) het belang van
duidelijke en heldere regels en een zekere ma-
te van discipline. Sackney voegt daaraan toe
dat de school een aangename plaats moet zijn,
waar zowel leerlingen als leerkrachten zich vei-
lig voelen. Rutter meent dat het ethos ook met
enkele aspecten rond de houding van leer-
krachten tegenover leerlingen in verband staat.
Concreet gaat het om het feit of ze hoge ver-
wachtingen stellen en of ze gebruikmaken van
positieve bekrachtiging, maar ook om de vraag
of ze bezorgd en beschikbaar zijn voor hun
leerlingen.
Ten derde blijken de relaties tussen de verschil-
lende schoolactoren, en dan vooral tussen de
leerlingen en de leerkrachten, het ethos en het
schoolklimaat in sterke mate te beïnvloeden.
Ook individuele kenmerken (moreel leerkrach-
ten, achtergrondkenmerken leerlingen, betrok-
kenheid leerlingen...) komen wel eens aan bod
in omschrijvingen van ethos en schoolklimaat,
hoewel er weinig eensgezindheid is over welke
er al dan niet toe doen. Daarbovenop is meest-
al niet duidelijk of het ethos en het schoolkli-
maat daar nu de oorzaak of het gevolg van zijn.

Link tussen ethos, schoolklimaat en
schoolcultuur
Een derde term die vaak valt wanneer de sfeer
in een school ter sprake komt, is ‘schoolcul-
tuur’. Verschillende auteurs (Deal & Peterson,
1990; Heckman, 1993; Stolp & Smith, 1994)
suggereren dat de cultuur van een school op
gedeelde waarden en overtuigingen van de

verschillende schoolactoren is gebaseerd. An-
deren (Bulach, Lunenburg & McCallon, 1995;
Garfinkel, 1967; MacBeath, 1999; Torrington &
Weightman, 1989) voegen daaraan toe dat de
schoolcultuur vormgeeft aan het ethos en het
schoolklimaat.

De onderlinge samenhang tussen deze drie be-
grippen zouden we als volgt kunnen samenvat-
ten. Culturen van verschillende individuen en
groepen komen op school met elkaar in con-
tact. Uit die vereniging of botsing ontstaat een
nieuwe cultuur, één die anders is dan de optel-
som van de individuele culturen. De zo tot-
standgekomen cultuur ligt aan de basis van het
ethos en het schoolklimaat en wordt door de
schoolactoren doorheen de tijd levend gehou-
den. Wanneer nieuwe mensen op school aan-
komen, zullen ze die cultuur gedeeltelijk over-
nemen. Doordat ze echter hun eigen cultuur
meebrengen, zullen ze er eveneens iets aan
veranderen. Op die manier evolueert de
schoolcultuur doorheen de tijd. Die evolutie
gebeurt vaak erg langzaam en daardoor onge-
merkt (mede doordat de meeste schoolactoren
een tijdje in de school blijven). Het ethos van
een school is de veruiterlijking van die cultuur
en zit zowel in niet-materiële (onderlinge rela-
ties en houdingen van leerkrachten, leerlingen
en ouders) als in materiële en organisatorische
zaken (schoolgebouw, leeromgeving, partici-
patiemogelijkheden...). Om een beter zicht te
krijgen op de cultuur van een school, zal het
bijgevolg noodzakelijk zijn om het ethos van
die school te onderzoeken.

Ethos in andere landen

Er zijn verschillende manieren waarop een in-
spectiesysteem de kwaliteit van het onderwijs
kan onderzoeken. Een voorwaarde om het
ethos bij dat onderzoek te kunnen betrekken,
is dat de school in haar geheel geïnspecteerd
wordt. Zoiets noemt men een ‘full inspection’
of vrij vertaald een ‘schooldoorlichting’. Bij
zo’n ‘full inspection’ maakt de inspectie ge-
bruik van een zelf opgesteld instrument met
daarin verschillende aspecten of vragen waar-
mee de kwaliteit van de school beoordeeld kan
worden. Hoewel instrumenten van verschillen-
de (deel)staten sterk van elkaar kunnen ver-
schillen, is er meestal wel een gelijkaardige
hiërarchie in terug te vinden. Algemeen wor-
den er vier niveaus onderscheiden, namelijk
domeinen, indicatoren, variabelen en beschrij-
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vingen van goede praktijk. Een domein of ‘key
area’ wordt opgedeeld in verschillende indica-
toren, elke indicator wordt verder geconcreti-
seerd in een aantal variabelen en elke variabe-
le wordt verduidelijkt aan de hand van een
beschrijving van de ideale situatie (‘description
of good practice’). De meeste (deel)staten kie-
zen echter andere benamingen voor de ver-
schillende niveaus, zodat er verwarring kan
ontstaan bij de vergelijking van hun instrumen-
ten. Om deze verwarring te vermijden, worden
in dit artikel enkel de algemene termen ge-
bruikt. De studie heeft betrekking op de instru-
menten van de inspectie in die landen waar een
zekere aandacht wordt besteed aan systemati-
sche doorlichting van ethos, schoolklimaat of
schoolcultuur. Het gaat om Schotland, Noord-
Ierland, Nederland, Engeland en Vlaande-
ren.

Hoewel Schotland, Noord-Ierland, Nederland,
Engeland en Vlaanderen allemaal het ethos of
het klimaat van hun scholen inspecteren, doen
ze dat op een verschillende manier.
In Schotland is ‘ethos’ een domein en ‘climate
and relationships’ een indicator daaronder
(The Audit Unit, 1996).
Ook in Noord-Ierland is ‘ethos’ een domein,
terwijl (school)klimaat nergens aan bod komt
in hun inspectie-instrument (DENI, 1998).
In het Engelse inspectie-instrument zijn de ter-
men ‘ethos’ en ‘schoolklimaat’ niet terug te
vinden als domein, indicator of variabele
(OFSTED, 2003). Het instrument gebiedt wel
dat de inspecteurs de algemene effectiviteit
van de school moeten omschrijven op basis van
(onder meer) het ethos van de school. Dat doet
vermoeden dat het Engelse instrument toch
peilt naar kenmerken van scholen die met het
ethos in verband kunnen worden gebracht.
De Nederlandse inspectie ziet ‘schoolklimaat’
als een indicator, maar ethos komt niet aan bod
in hun instrument (Inspectie van het Onder-
wijs, 2002).
Het Vlaamse inspectie-instrument is een speci-
aal geval, doordat het CIPO-model2 (Context-
Input-Proces-Output-model) gehanteerd wordt
(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, De-
partement Onderwijs, 2000). Deze inspectie
heeft het niet over het ethos of het schoolkli-
maat, maar over het pedagogische klimaat. De
variabele ‘het onderwijs zorgt voor een stimule-
rend pedagogisch klimaat’ valt onder de indica-
tor ‘brede ontwikkeling realiseren’, onder het
‘proces’-domein.

De plaats die de begrippen ‘ethos’ en ‘school-
klimaat’ in de inspectie-instrumenten krijgen,
is al een aanwijzing van het belang dat eraan
gehecht wordt. Schotland en Noord-Ierland
behandelen ‘ethos’ als een domein, wat erop
wijst dat ze dat heel belangrijk vinden voor de
kwaliteit van hun onderwijs. Ook het feit dat
‘ethos’ voorkomt in hun zelfevaluatie-instru-
ment voor scholen, toont dat aan. Het Schotse
instrument ‘Using Performance Indicators in
Primary School Self Evaluation’ (SOED, 1992)
biedt scholen informatie over kwalitatieve
‘performance indicators’, waaronder ook
twaalf ‘ethos indicators’. Dit instrument, waar-
van ook een versie voor het secundair onder-
wijs bestaat, ondersteunt scholen in het evalue-
ren van hun eigen effectiviteit en kwaliteit.
Noord-Ierse scholen hanteren iets gelijkaar-
digs om zichzelf te evalueren, namelijk ‘To-
gether towards improvement’ (DENI, 2002).
Ethos wordt ook in dat instrument beschouwd
als een domein, terwijl ‘climate of the school’
opduikt als indicator. Omdat zelfevaluatie zo
essentieel is in het Schotse en Noord-Ierse on-
derwijs en omdat deze instrumenten ons een
beter zicht geven op wat deze onderwijssyste-
men onder ethos verstaan, worden de zelfeva-
luatie-instrumenten eveneens in de vergelij-
kende studie opgenomen.

Ethos en schoolklimaat worden in de zeven on-
derzochte instrumenten niet alleen op een ver-
schillende manier gehanteerd, ze worden ook
op een verschillende manier geoperationali-
seerd. Door deze operationaliseringen te ver-
gelijken, is het mogelijk om een beter zicht te
krijgen op de betekenis van ethos en schoolkli-
maat. De gemeenschappelijke elementen die
uit de literatuurstudie naar voren kwamen, die-
nen bij deze vergelijking als uitgangspunt. Om-
dat de Engelse inspectie ‘ethos’ niet verder
operationaliseert, wordt het volledige instru-
ment onderzocht. Het is immers erg waar-
schijnlijk dat er elementen in terug te vinden
zijn die met ethos te maken hebben.

Tabel 1 maakt duidelijk of de gemeenschappe-
lijke elementen op een expliciete manier (+),
op een impliciete manier (±) of gewoonweg
niet (–) in een bepaald instrument aan bod ko-
men. Voor alle duidelijkheid vermeldt de tabel
ook of de termen ‘ethos’ en ‘(school)klimaat’
in de instrumenten voorkomen.
De dubbele lijn die Engeland en Vlaanderen
van de rest scheidt, toont aan dat zij ethos of
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schoolklimaat op een speciale manier inspecte-
ren. Bij Engeland is er immers geen operatio-
nalisering van ethos, waardoor het volledige
instrument in beschouwing werd genomen. In
Vlaanderen zorgt het gebruik van het CIPO-
model ervoor dat ‘klimaat’ een veel engere
operationalisering krijgt dan in de andere
(deel)staten. Doordat ‘klimaat’ onder het ‘pro-
ces’-domein hoort, houdt de Vlaamse inspectie
namelijk geen rekening met ethos-aspecten in
verband met de context, de input of de output
van de school.

Een blauwdruk

Met behulp van tabel 1 kunnen de gemeen-
schappelijke determinanten van ethos en
schoolklimaat aangevuld en verfijnd worden.
Aangezien Engeland ethos niet verder operati-
onaliseert, zullen we deze deelstaat hier verder
buiten beschouwing laten. Toch moet gezegd
worden dat het mogelijk is om met het Engelse
inspectie-instrument één en ander over het
ethos van scholen te achterhalen.

De materiële omgeving wordt niet door elk on-
derwijssysteem beschouwd als een determi-
nant van het ethos en het klimaat van een
school. De instrumenten die er wel aandacht
aan besteden, houden vooral rekening met de
indruk die een schoolomgeving maakt en met
de mate waarin ze als aangenaam en stimule-
rend wordt ervaren.
We kunnen dus concluderen dat een ordelijke,
aangename en stimulerende schoolomgeving
een goed ethos bevordert.

Over het belang van de schoolorganisatie is er
meer eensgezindheid. Vooral de mate van be-
trokkenheid en verantwoordelijkheid die leer-
lingen krijgen, wordt als een belangrijke deter-
minant van ethos beschouwd. Ook het bestaan
en handhaven van duidelijke regels en een ze-
kere mate van discipline blijken cruciale facto-
ren te zijn. Verder gaan de meeste inspectiesys-
temen na of leerlingen zich veilig voelen op
school. Het gaat daarbij vooral om het voorko-
men van incidenten zoals pesten, racisme, dief-
stal... Sommige inspecties onderzoeken daar-
bovenop of er een goede leerlingenbegeleiding
is. Eigenlijk komt het erop neer dat de school
een leuke leefomgeving moet zijn, waarin alle
leerlingen op een rechtvaardige en democrati-
sche manier behandeld worden.

De houding van leerkrachten tegenover leer-
lingen wordt niet overal even uitvoerig geïn-
specteerd. In Schotland en Noord-Ierland gaat
veel aandacht naar het stellen van hoge ver-
wachtingen en het uitdagen van leerlingen, ter-
wijl de Nederlandse inspectie dan weer meer
de zorg voor leerlingen accentueert.
De comparatieve studie bevestigt wat de
schoolorganisatie betreft de bevindingen uit de
literatuurstudie, zonder daar veel aan toe te
voegen.

De relaties tussen de verschillende schoolac-
toren krijgen eveneens veel aandacht. Vooral
goede relaties tussen leerkrachten en leerlin-
gen worden met betrekking tot ethos en
schoolklimaat hoog in het vaandel gedragen.
Respect lijkt daarin een sleutelwoord te zijn.
Bovendien gaat het zowel om relaties binnen
als buiten het klaslokaal.
Af en toe komen ook de relaties tussen leer-
krachten onderling, de relaties tussen de direc-
tie en de leerkrachten en de relaties tussen
leerlingen onderling aan bod. Een goede sa-
menwerking en een respectvolle omgang zijn
ook in deze relaties heel belangrijk.
Ook op dit vlak weerspiegelt de comparatie-
ve studie de bevindingen uit de literatuurstu-
die.

Wat de individuele kenmerken betreft, wegen
deze van de directie het minst door bij het in-
specteren van ethos en schoolklimaat. Leerlin-
gen- en leerkrachtenkenmerken worden daar
meestal wel bij betrokken. Schotland en
Noord-Ierland benadrukken bijvoorbeeld dat
leerlingen en leerkrachten moeten getuigen
van een grote betrokkenheid bij de school. De-
ze twee onderwijssystemen denken bij een po-
sitief ethos ook aan een goede inzet en goede
prestaties van leerlingen. De Nederlandse in-
spectie gebruikt geen variabelen in verband
met individuele kenmerken, maar gaat wel na
in welke mate de school op de samenstelling
van de leerlingenpopulatie inspeelt.
De kenmerken die uit de comparatieve studie
naar voren komen, zijn min of meer dezelfde
als de kenmerken die uit de literatuurstudie
naar voren komen, hoewel achtergrondken-
merken van leerlingen geen aandacht krijgen.
Indien deze kenmerken wel zwaar zouden
doorwegen in het inspecteren en beoordelen
van het ethos, dan zouden scholen met een be-
paalde leerlingenpopulatie al op voorhand in
een benadeelde positie zitten. Het is dus raad-
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zamer om de achtergrond van leerlingen niet te
laten doorwegen bij de inspectie van ethos.

Naast de determinanten die al uit de literatuur-
studie afgeleid konden worden, inspecteren zo-
wel Schotland, Noord-Ierland als Nederland
nog een ander element in verband met ethos of
(school)klimaat. Deze drie inspecties gaan na-
melijk ook de contacten met ouders na, meer
specifiek de mate waarin informatie uitgewis-
seld wordt, de manier waarop gecommuni-
ceerd wordt en de mate waarin de betrokken-
heid van ouders aangemoedigd wordt.
Verder nemen Schotland en Nederland de con-
tacten met de (lokale) samenleving in beschou-
wing.
Noord-Ierland en Schotland denken bij het be-
grip ‘ethos’ ook aan extracurriculaire activitei-
ten. Dat heeft eigenlijk vooral te maken met
het feit dat de school met betrekking tot het re-
aliseren van een goed ethos ook verantwoor-
delijk is voor wat buiten de lesuren gebeurt.
Een hulpmiddel om een positief ethos te
creëren, is er met andere woorden voor zorgen
dat de leerlingen en de leerkrachten ook bui-
ten het klaslokaal aan leuke activiteiten kun-
nen deelnemen. Deze determinant heeft voor-
al met de organisatie van de school te maken,
waarbij ruimte wordt gecreëerd voor vakover-
schrijdende activiteiten, al of niet buiten het
curriculum.

Deze blauwdruk kan nu verder dienen als basis
voor een algemeen voorstel tot operationalise-
ring van ‘ethos’, dat hieronder verdere toelich-
ting krijgt.

Voorstel tot een algemene
operationalisering van ‘ethos’

De comparatieve studie bevestigt het verband
tussen de elementen die al uit de literatuurstu-
die naar voren kwamen en het ethos van een
school, maar levert ook enkele aanvullende
elementen op, zoals de contacten met ouders
en de contacten met de (lokale) samenleving.
Bijgevolg zullen er in dit voorstel niet vier,
maar zes indicatoren van ethos worden opge-
nomen. Het voorgestelde kader peilt boven-
dien zowel naar het aandeel van leerlingen en
leerkrachten, als naar dat van de directie en
ouders in het realiseren van een goed ethos.

In dit voorstel wordt ethos beschouwd als een
domein met daaronder zes indicatoren en ne-

gentien variabelen. Deze worden verduidelijkt
aan de hand van een beschrijving van de ideale
situatie.

Het begrip ‘ethos’ staat voor de kenmerkende
sfeer in een school. Het geeft uitdrukking aan
een schoolcultuur die in een bepaalde school-
context wordt gecreëerd en verder evolueert,
doordat verschillende schoolactoren (met hun
eigen waarden, overtuigingen en motieven)
steeds opnieuw met elkaar in interactie gaan.
– Materiële schoolomgeving

– Ordelijkheid en veiligheid van de school-
omgeving: leerlingen en leerkrachten lo-
pen in en rond het schoolgebouw geen ri-
sico op lichamelijke letsels; de school en
de klassen zijn netjes.

– Mate waarin de schoolomgeving als aan-
genaam wordt ervaren: leerlingen en leer-
krachten vertoeven graag in de schoolom-
geving; planten, tekeningen, schilderijen
en dergelijke fleuren de gangen en klaslo-
kalen op; de schoolomgeving maakt een
goede indruk op ouders en bezoekers.

– Mate waarin de schoolomgeving stimule-
rend en uitdagend is: er is stimulerend en
uitdagend materiaal aanwezig; er is een
bibliotheek, computerklas...; er zijn geen
belemmerende factoren (zoals geluids-
hinder of plaatsgebrek).

– Schoolorganisatie
– Betrokkenheid van leerlingen: de school

doet moeite om de leerlingen bij het le-
ven en leren op school te betrekken; ze
houdt rekening met de mening van leer-
lingen en ze geeft leerlingen kansen om
verantwoordelijkheden op te nemen.

– Regels en discipline: de regels zijn helder
en duidelijk, alle schoolactoren kunnen
er zich in vinden en er is niet meer disci-
pline dan noodzakelijk om het leven en
leren op school te regelen.

– Leerlingenbegeleiding: de school voert
een duidelijk beleid rond relevante pro-
blematieken in verband met het welbe-
vinden van leerlingen (zoals pesten, drug-
gebruik, racisme...); er is een goede
begeleiding, zowel op cognitief als op so-
ciaal-emotioneel vlak.

– Houding leerkrachten tegenover leerlin-
gen: leerkrachten stellen voldoende hoge
verwachtingen aan leerlingen, ze maken
gebruik van positieve bekrachtiging en ze
zetten zich in om het welbevinden van
leerlingen te bevorderen.

EEN VERGELIJKENDE ANALYSE VAN DE BEGRIPPEN ETHOS, SCHOOLKLIMAAT EN SCHOOLCULTUUR

114



– Extracurriculaire activiteiten: de school
organiseert leuke en verrijkende activi-
teiten buiten de lesuren, waaraan alle
schoolactoren kunnen deelnemen.

– Relaties
– Positieve relaties tussen leerkrachten en

leerlingen: leerkrachten en leerlingen res-
pecteren elkaar, ze gaan op een verdraag-
zame manier met elkaar om en ze werken
op een constructieve manier samen, zowel
binnen als buiten de klas.

– Positieve relaties tussen de directie en de
leerkrachten: de directie ondersteunt en
stimuleert leerkrachten; er is sprake van
wederzijds respect en vertrouwen.

– Positieve relaties tussen leerlingen on-
derling: leerlingen gaan op een verdraag-
zame en respectvolle manier met elkaar
om, zowel binnen als buiten de klas.

– Positieve relaties tussen leerkrachten on-
derling: leerkrachten ondersteunen el-
kaar en werken op een constructieve ma-
nier samen.

– Individuele kenmerken
– Kenmerken van leerlingen: leerlingen

zijn gemotiveerd, geven blijk van een ho-
ge inzet en zijn bereid om verantwoorde-
lijkheden op te nemen. Verder is hun be-
trokkenheid hoog, voelen ze zich goed op
school, geven ze blijk van een zeker ge-
voel van trots en loyaliteit en zijn hun
zelfvertrouwen en zelfrespect hoog.

– Kenmerken van leerkrachten: het moreel
van leerkrachten is hoog, wat betekent
dat ze tevreden zijn over hun job, dat ze
trots zijn om in de school te werken en
dat er een zeker gevoel van loyaliteit is.
Een logisch gevolg van een hoog leer-
krachtenmoreel is stabiliteit in het lera-
renkorps.

– Kenmerken van directie: de directie
voorziet in inspiratie en stimulans, is be-
trokken bij wat op school gebeurt en kan
op een vlotte en gepaste manier met de
andere schoolactoren omgaan.

– Contacten met ouders
– Goede informatieverschaffing tussen de

school en ouders: de school informeert
ouders over de activiteiten op school en
over de schoolse ontwikkeling van hun
kinderen; ouders verschaffen de school
informatie over de thuissituatie van de
leerlingen.

– Goede communicatie tussen de school en
ouders: de school gebruikt verschillende

kanalen om met ouders te communiceren
en doet moeite om alle ouders te berei-
ken; de communicatie gebeurt op regel-
matige basis.

– Betrokkenheid van ouders: de school
moedigt de betrokkenheid van ouders bij
de activiteiten op school en bij de school-
se ontwikkeling van hun kinderen aan;
ouders geven zelf ook blijk van een hoge
betrokkenheid.

– Contacten met de lokale gemeenschap
– Samenwerking met de lokale gemeen-

schap: de school organiseert activiteiten
waar de lokale gemeenschap aan kan
deelnemen; de school neemt deel aan ac-
tiviteiten georganiseerd door de lokale
gemeenschap; de school en de lokale ge-
meenschap organiseren samen activitei-
ten.

Besluit

Het bovenstaand voorstel toont aan dat ‘ethos’
met heel wat aspecten uit het schoolleven te
maken heeft. Al deze aspecten hebben een po-
sitieve of negatieve invloed op de algemene
sfeer in een school en dus ook op de leerlingen,
leerkrachten en andere mensen die daar ver-
toeven. Een positief ethos zal het welbevinden
van de verschillende schoolactoren met andere
woorden ten goede komen. Dit voorstel bun-
delt de verschillende omschrijvingen en aspec-
ten van ethos, waardoor het een handig hulp-
middel kan zijn voor inspecties of andere vor-
men van kwaliteitszorg.

Vanessa Breye
Vennestraat 15

8720 Wakken

Noten

1. Dit artikel is een bewerking van mijn scriptie
Het inspecteren van de indicator ‘ethos’ in
Schotland, Noord-Ierland, Nederland, Enge-
land en Vlaanderen: een comparatieve studie
(Gent, Vakgroep Onderwijspedagogiek,
2005). Daarin worden het gebruik en de in-
vulling van ethos en schoolklimaat in de in-
spectie-instrumenten van vijf onderwijssys-
temen besproken en met elkaar vergeleken.

2. Het CIPO-model (Context – Input – Proces
– Output) (Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap, Departement Onderwijs, 2000):
‘Full inspection’ of schooldoorlichting be-
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staat in het Vlaamse onderwijssysteem uit
het beoordelen van de kwaliteit van de pres-
taties van leerlingen (output) en de kwaliteit
van de werking van de school (proces). Bij
die evaluatie houdt men rekening met de
specifieke context waarin de school werk-
zaam is en met de middelen en mogelijkhe-
den die tot haar beschikking staan (input).
Aan de hand van dit CIPO-model kan de in-
spectie bij de interpretatie van de verkregen
informatie over de school rekening houden
met onderlinge relaties. De inspectie focust
zich vooral op het proces als het geheel van
educatieve en schoolorganisatorische ken-
merken en activiteiten die aangeven welke
inspanningen de school doet om de (door het
beleid) vooropgestelde doelen te bereiken.
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