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Onder ons gedrag schuilen onbewuste overtuigingen 
die we in een team met elkaar delen en communice-
ren. Die overtuigingen leiden weer tot het bijbeho-
rende gedrag wat ertoe leidt dat deze overtuigingen 

bevestigd en behouden worden. Herkenbaar. Galenkamp en 
Schut knopen aan deze cyclus herkenningspunten vast waar-
mee we in een school professioneel, e�ectief gedrag kunnen 
vaststellen en onderscheiden van niet-professioneel, disfunctio-
neel gedrag. Volgens hen is het de kunst niet-professioneel 
gedrag te begrenzen. Dat begint bij het hebben van een hel-

dere koers. De auteurs presenteren ‘instrumen-
ten’ waarmee je die heldere koers en het welbe-
vinden op school kunt ontwikkelen. De 
bekende Dramadriehoek waarin je de rol van 
Slachto�er (en  van Aanklager en Redder) 
inneemt, plaatsen zij tegenover de Winnaars-
driehoek waarin ondersteunend gedrag, asser-
tiviteit en een kwetsbare opstelling thuisho-
ren. Ze hebben het hier dus niet over de 
populaire Heldenverhalen zoals ‘Het was 

HANDBOEK PROFESSIONELE SCHOOLCULTUUR

hier een puinhoop, ik kwam en nu is het dankzij mijn optre-
den hier fantastisch’. Het hoofdstuk ‘Professioneel gedrag’ 
bevat uitgebreide overzichten van herkenbare uitingen van 
professioneel en van niet-professioneel gedrag. In een 
‘niet-professionele cultuur’ is er permanente disfunctionele 
angst. Functionele boosheid, grensstellend gedrag en het 
maken van echt contact met elkaar zijn kenmerken van een 
professionele schoolcultuur. In een niet-professionele cultuur 
leiden beperkende overtuigingen (onbewust) tot gedrag waar-
mee men de eigen (pijnlijke) overtuiging bevestigt en zo de 
omgeving negatief beïnvloedt. Galenkamp en Schut zien per-
soonlijk leiderschap als basis van leiderschap. Het gaat om 
leidinggeven aan jezelf en aan de ander ‘vanuit je eigen per-
soonlijkheid’. Nuttige vragen zijn: ‘Waarvoor kom je ‘s och-
tends uit je bed, wat zijn je drijfveren, wat is je verlangen?’.  
Pas daarna kom je toe aan de vraag hoe je leidinggeeft aan de 
ander. Ook hier bieden de auteurs bruikbare suggesties. ‘

Handboek professionele schoolcultuur; focus op koers en gedrag, 
Pica, 2018, ISBN 9789492525000.

‘Een managementboek over de cultuur van onderwijsorganisaties, zou mij dat helpen bij mijn werk van alledag?’ Dit 
Handboek bevat praktische invalshoeken die managers en bestuurders in het onderwijs kunnen gebruiken bij hun werk. 
Het geeft tips en instrumenten waarmee je professioneel gedrag van jezelf en van anderen kunt ‘bekijken’ en beïnvloeden.
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 leerkrachten. Mijn opvatting is dat ze als onderwijskundig 
leider de opdracht hebben hun personeel te laten studeren en 
helpen (door)leren. Of beter gezegd: samen met hen te stude-
ren. Ik vind dat schoolleiders een scholingsverantwoordelijk-
heid hebben. Daar zouden ze die vermaledijde teamvergade-
ringen voor kunnen gebruiken. Ik wil niet preken voor eigen 
parochie maar ons boek Op de schouders van reuzen4 dat ik met 
Luce Claessens en Steven Raaijmakers heb geschreven leent 
zich daarvoor. Het boek bevat 24 sleutelwerken oftewel kern-
artikelen over leren en onderwijzen, eigenlijk een module cog-

nitieve psychologie. Hoe kinderen leren en wat zij nodig heb-
ben, dat is door reuzen uit het onderwijsonderzoek beschre-
ven. Maak daar een jaarthema van: samen met collega’s één 
uur in de twee weken daar op studeren en over discussiëren. 
Het kan leerkrachten inspireren om, staand op de schouders 
van deze reuzen, hun prachtige vak verder vorm te geven.’

Meer informatie: interview in NRC, juni 2019, Paul Kirschner: 
‘De leraar moet geen hamburgerbakker van de McDonalds zijn’
Voor vragen, advies en lezingen: paul@kirschnered.nl. 


