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2. Abstract 
 
Inspraak van leerkrachten wordt in deze studie niet enkel beschouwd als een democratisch doel maar ook als een 
middel om het functioneren van de school te verbeteren. Vertrekkend vanuit dit gegeven werd de 
participatiepraktijk in acht Vlaamse scholen via een integraal analysemodel bestudeerd. Het betrof scholen die 
allen bekend staan om hun goede participatiepraktijk. Deze gegevens werden geconfronteerd met survey data en 
internationale bevindingen. Aldus komen de onderzoekers tot een aantal concrete aanbevelingen die scholen 
kunnen inspireren in de verbetering van hun participatiebeleid. Deze publicatie is het resultaat van het 
onderzoeksproject 'Leerkrachtenparticipatie in de sturing van onderwijsorganisatie(s): een benchmarking door 
middel van binnen- en buitenlandse cases'. 
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5. Onderzoeksvraag 
 
Onderzoeksvraag Het bestuderen van goed functionerende of innovatieve participatievormen/structuren binnen 

de onderwijsorganisatie. Meer concreet, op welke wijze kan vorm worden gegeven aan 
participatie binnen de schoolcontext? 

 
6. Methode 
 
Onderzoeks-
methode 

Soort onderzoek: exploratief kwalitatief onderzoek op basis van casestudies met een 
voorbereidende literatuurstudie. 
Documentenanalyse,  face-to-face-interviews met gebruik van een itemlijst als leidraad voor 
de onderzoeker, survey-onderzoek (parallel met besproken onderzoek liep er een survey-
onderzoek in het HIVA rond taakbelasting bij leerkrachten, in de daar gebruikte (schriftelijke) 
vragenlijst werden ook enkele vragen opgenomen in verband met inspraak, de antwoorden 
hierop werden ook gebruikt). 
Open antwoordmogelijkheid. 
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Onderzochte 
groep  

Acht Vlaamse scholen namen deel aan het onderzoek, ze werden geselecteerd op basis van 
drie variabelen: institutionele context (gesubsidieerd of officieel onderwijs), activiteit (basis- 
of secundair onderwijs) en de participatiepraktijk (goed functioneren van de wettelijke 
participatievormen en de aanwezigheid van niet-wettelijke participatievormen). De 
selectieprocedure gebeurde in samenwerking met de inspectiedienst van het secundair 
onderwijs, de representatieve vakbonden en de leden van het OVSG, VSKO en RAGO. De 
groep bestond uit drie basisscholen uit het vrij gesubsidieerde onderwijs en vijf secundaire 
scholen waarvan drie behoren tot het officiële onderwijs en twee tot het vrij gesubsidieerde 
onderwijs. 

 
7. Resultaten 
 
Institutionele 
participatie 
(cases) 

Hoewel uit de cases bleek dat de institutionele organen een beperkte rol spelen, blijkt uit de 
enquête ‘taakbelasting’ dat de tevredenheid over wettelijke participatie positief gerelateerd is 
met de mate van inspraak die de leerkrachten ervaren op een aantal domeinen. Goed 
werkende raden zorgen dus blijkbaar voor een gewaarborgde (basis)participatie. Deze 
‘gewettigde’ basisinspraak wordt evenwel minder belangrijk als een participatiecultuur, 
waarin vooral de niet-wettelijke participatievormen centraal staan, de hele school begint te 
beheersen. Hoe participatiever de school, hoe minder deze raden immers van belang lijken te 
zijn.  

Niet-
institutionele 
participatie 
(cases) 

Alle scholen beschikken naast de institutionele organen over een mix van directe 
participatievormen waardoor de besluitvorming binnen de school gedecentraliseerd wordt. 
Hoe meer deze besluitvorming is gedecentraliseerd via een variëteit van (deels verplichte) 
participatie-organen, hoe succesvoller de school lijkt te zijn met haar participatiecultuur. 
Daarnaast lijken ook een minimum aan formalisering en een relatief hoge vergaderfrequentie 
belangrijke succesfactoren te zijn voor de participatieve werking.  

Inhoud van de 
participatie 
(cases) 

Inhoudelijk stellen we een grote inspraak over de pedagogische operationalisering en niet-
lesgebonden activiteiten (extracurriculaire en naschoolse activiteiten) vast. Over de bredere 
pedagogische visie van de school waarbinnen dagelijkse beslissingen over lesmethoden e.d. 
kaderen, is er dan weer weinig inspraak binnen de bestudeerde scholen. De inspraak over 
bestuurlijke materies en over de inroostering van taken laat een gemengd beeld zien. 
Opvallend is evenwel dat beide lijken samen te gaan. Als men inspraak heeft over 
bestuurlijke materies gaat dit gepaard met inspraak over de inroostering van taken. Op basis 
van onze cases kunnen we alleszins concluderen dat participatie voor pedagogische 
onderwerpen van operationele aard meer effectief lijkt te zijn om betrokkenheid en innovatie 
te creëren, dan inspraak in de beheerssfeer. 

Nuttige 
randvoorwaarden 
(cases) 

Participatief leiderschap, aandacht voor professionalisering en een goede communicatie zijn 
binnen de bestudeerde cases onderling verweven. De basisscholen scoren goed op deze drie 
randvoorwaarden, de secundaire scholen telkens heel wat minder. De aanwezigheid van een 
uitgewerkte en gecommuniceerde visie die gericht is op het verbeteren van de 
onderwijskwaliteit is een belangrijk vertrekpunt en drager voor goede participatie. Zeker 
wanneer dit gekoppeld is aan een systeem van kwaliteitszorg. De scholen beschikken 
daarnaast over goed functionerende geformaliseerde communicatiekanalen die met 
regelmatige frequentie gebruikt worden. In de bestudeerde scholen ontbreken daarnaast toch 
belangrijke voorwaarden voor participatie. Het betreft de randvoorwaarden tijd, waardering 
en opleiding. In het merendeel van de scholen vindt de participatie plaats buiten de 
lesopdracht van de leerkrachten. Opleiding en beloningen ontbreken, maar lijken niet 
werkelijk noodzakelijk om tot succesvolle participatie te komen in deze scholen.  

Internationale 
bevindingen 

De bestudeerde Vlaamse cases vallen op door een problematisering van de plaats en de rol 
van de wettelijk voorziene raden in hun participatiepraktijk. Wanneer we buitenlandse 
(voornamelijk Angelsaksische) voorbeelden die als ‘best practices’ naar voren worden 
geschoven, vergelijken met onze Vlaamse cases, valt op dat in deze buitenlandse voorbeelden 
een grote rol wordt toebedeeld aan een schoolraad waarin ouders een dominante rol hebben. 
De nadruk wordt in deze raden gelegd op de ‘klanten’, dat wil zeggen de ouders, die een 
sterke rol krijgen toegewezen in de sturing van de school. Leerkrachten spelen slechts een 
secundaire rol binnen deze modellen. Een tweede opvallend gegeven is dat deze schoolraden 
heel wat financiële bevoegdheden worden toegewezen. Uit recent onderzoek over deze 
modellen blijkt echter dat er een grote onduidelijkheid bestaat over de impact van deze school 
raden op de prestaties van de school in termen van les- en leerpraktijk.  
Vanuit het resultaatsperspectief worden door een aantal onderzoekers echter blijvend vragen 
gesteld bij het nut en de functie van de schoolraden. Binnen de internationale literatuur 
vinden we twee tendensen terug. Enerzijds zijn er auteurs die blijven geloven in het nut van 
de schoolraden om verbeteringen in de schoolpraktijk aan te brengen. Daarbij verleggen ze de 
aandacht van de uitbouw waarbij de schoolraad verantwoordelijk blijft voor de goedkeuring, 
opvolging en evaluatie van de strategische keuzes van de school zowel naar pedagogische 
prioriteiten, inzet van middelen als budget. Andere SBM (=school based management)-
auteurs verleggen de klemtoon naar directe participatie. Volgens deze auteurs moet het in de 
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gesteld bij het nut en de functie van de schoolraden. Binnen de internationale literatuur 
vinden we twee tendensen terug. Enerzijds zijn er auteurs die blijven geloven in het nut van 
de schoolraden om verbeteringen in de schoolpraktijk aan te brengen. Daarbij verleggen ze de 
aandacht van de uitbouw waarbij de schoolraad verantwoordelijk blijft voor de goedkeuring, 
opvolging en evaluatie van de strategische keuzes van de school zowel naar pedagogische 
prioriteiten, inzet van middelen als budget. Andere SBM (=school based management)-
auteurs verleggen de klemtoon naar directe participatie. Volgens deze auteurs moet het in de 
uitbouw van SBM meer draaien om de ontwikkeling van een lerende organisatie, waarbij 
leerkrachten via voornamelijk groepsmatige vormen van directe participatie aan 
professionaliteit en motivatie winnen. Onze Vlaamse cases waren tot op zekere hoogte 
voorbeelden van zulke cultuur van directe participatie, waarbij ze wel werden geconfronteerd 
met een aantal grenzen. Vooral de uitbouw van dergelijke structuur leek niet altijd evident te 
zijn. Uit een synthese van de internationale literatuur leren we alvast dat de uitbouw dient 
gepaard te gaan met een aangepaste training en beloning om leerkrachten mee te krijgen en 
dat een ondersteunend overheidsbeleid nodig is. Daarnaast sluit dergelijke lerende organisatie 
indirecte participatie niet uit, integendeel zelfs. Indirecte participatie kan de rol spelen van 
zowel facilitator als bewaker van het proces. 

   
8. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek 
 
Van Gyes, G. & De Cuyper, P. (2003). Inspraak van leerkrachten binnen de school. Onuitgegeven 
onderzoeksrapport, Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
 
9. Beleidsaanbevelingen 
 
Ja 
 
10. Samenvatting 
 
Het HIVA (verbonden aan de K.U. Leuven) voerde in opdracht van het ministerie van onderwijs en vorming 
onderzoek uit naar leerkrachtenparticipatie in het schoolmanagement. Daartoe onderzochten ze acht Vlaamse 
scholen die bekent staan voor hun goede participatiepraktijk. Bij deze voorbeelden is nagegaan wat de 
leerkrachtenparticipatie inhoudt, hoe het wordt georganiseerd, waar de meerwaarde zich situeert en wat 
mogelijke knelpunten zijn. Deze Vlaamse cases werden vergelijken met enerzijds survey-data en anderzijds met 
internationale bevindingen, meer bepaald de ideeën van het ‘school based management’.  
Alhoewel de organisatie van de leerkrachtenparticipatie op de verschillende bestudeerde scholen niet eenvormig 
is, werd algemeen vastgesteld dat niet-institutioneel overleg een grotere rol speelt dan het institutioneel overleg. 
Het institutioneel overleg krijgt vorm in de participatieraad, schoolraad, het Lokaal onderhandelingscomité en 
het basisoverlegcomité. Voor leerkrachten hebben de participatie- en de schoolraad een beperkte meerwaarde 
aangezien de aangebrachte punten reeds besproken en beslist werden in andere overlegorganen. Als 
informatieverstrekkingorgaan naar derden (ouders, lokale beleidsactoren,…) hebben deze raden volgens hen wel 
een functie. Het lokaal overlegcomité en het basisoverlegcomité beschouwen leerkrachten als een goede basis 
om op terug te vallen bij problemen. Goed werkende raden zorgen echter wel voor een gewaarborgde 
(basis)participatie. Deze gewettigde basisinspraak wordt evenwel minder belangrijk als een participatiecultuur, 
waarin vooral de niet-wettelijke participatievormen centraal staan, de hele school begint te beheersen.  
Basis- en secundaire scholen beschikken beiden over een centraal niet-institutioneel participatie-orgaan. Voor de 
secundaire scholen neemt de directieraad deze positie in waarbij een verkozen leerkrachtendelegatie mee 
beslissingen nemen. De personeelsvergadering vervult in de basisscholen deze functie. Daarnaast worden op 
verschillende scholen ook een variëteit aan werkgroepen georganiseerd. Toch is in deze informele 
overlegorganen een minimum aan formalisering en een relatief hoge vergaderfrequentie belangrijk voor de 
participatieve werking.  
Inhoudelijk stellen de onderzoekers een grote inspraak vast over de pedagogische operationalisering en niet-
lesgebonden activiteiten.Over de bredere pedagogische visie van de school waarbinnen dagelijkse beslissingen 
over lesmethoden kaderen, is er dan weer weinig inspraak binnen de bestudeerde scholen. Inspraak over 
bestuurlijke materies en over de inroostering van taken laat een gemengd beeld zien.  
Als randvoorwaarden voor een geslaagde implementatie van een participatiecultuur is een aangepast 
personeelsbeleid op het vlak van beloning en opleiding, open communicatie en een participatieve schoolleiding 
bevorderlijk.  
Binnen het gedachtegoed van het ‘school based management’ (SBM) nemen de schoolraden waarin ouders een 
dominante rol hebben, een belangrijke positie in. Door een aantal onderzoekers worden echter blijvend vragen 
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gesteld bij het nut en de functie van de schoolraden. Bepaalde SBM-auteurs moet het uitbouwen van SBM meer 
draaien om de ontwikkeling van een lerende organisatie waarbij leerkrachten via voornamelijk groepsmatige 
vormen van directe participatie aan professionaliteit en motivatie winnen. Onze Vlaamse cases waren tot op 
zekere hoogte voorbeelden van deze directe participatiecultuur. 
Tenslotte formuleerden de onderzoekers een aantal beleidsaanbevelingen.  
 
 
 
 
 


