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INLEIDING TOT HET ONDERZOEK

Sinds de federalisering van het onderwijsbeleid levert de Vlaamse onderwijsoverheid grote

inspanningen om de communicatie met de scholen en het brede onderwijsveld te verbeteren. De

overheid nam verschillende initiatieven om de dienstverlening voor de scholen en de leerkrachten te

verbeteren.

In de jaren 1980 werd reeds beslist de onderwijsreglementering te bundelen en overzichtelijk te

maken. Daartoe werd de codificatie van de onderwijsreglementering en de coördinatie van de

omzendbrieven ontwikkeld. In 1991 werd gestart met het project ‘werkstations’, waarbij de

verschillende diensten van de personeelsadministratie werden geïntegreerd. Het vroegere

Informatieblad werd begin van de jaren 1990 vervangen door het tijdschrift Klasse dat nu reeds uit

drie edities bestaat (voor leerkrachten, ouders en jongeren). De minister van Onderwijs bundelt meer

en meer zijn beleidsvisie in beleidsbrieven en discussienota's. Deze nota's worden verspreid in het

onderwijsveld teneinde een algemene discussie op gang te brengen.

Naast de verschillende kanalen die de overheid aanwendt, hebben ook andere belangrijke

onderwijsactoren zoals de onderwijskoepels, de vakbonden en de overkoepelende ouderverenigingen

eigen kanalen om met hun achterban te communiceren. Daarenboven kunnen scholen, leerkrachten en

ouders ook op eigen initiatief bij de respectieve diensten informatie inwinnen.

Tot nog toe was geen onderzoek beschikbaar naar de wijze waarop de scholen, de leerkrachten en de

ouders die betrokken zijn bij het lokaal schoolbeleid op de hoogte willen blijven van het

onderwijsbeleid.

Dit onderzoek wil deze leemte opvullen, het wil een representatief beeld geven van de wijze waarop

scholen, leerkrachten en ouders in het basis- en secundair onderwijs op de hoogte blijven van het

onderwijsbeleid, welke informatie zij uit welke bronnen halen, welke informatiebronnen

complementair zijn, enz. Door het onderzoek naar de informatiebehoeften van de doelgroepen wordt

duidelijk welke hiaten in de communicatie van het onderwijsbeleid aanwezig zijn.

De bedoeling van deze studie naar de communicatie over het onderwijsbeleid is onderzoeken in welke

mate de overheid erin slaagt om efficiënt over het onderwijsbeleid te communiceren met de

verschillende geledingen die actief betrokken zijn bij het schoolbeleid van basis- en secundaire

scholen.

In dit verband werden volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

- op welke wijze blijven directeurs, alsook leden van het ondersteunend personeel en leerkrachten,

ouders en leerlingen die actief bij het schoolbeleid betrokken zijn, op de hoogte van het

onderwijsbeleid;
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- in welke mate zijn er tekorten in de informatieverstrekking door de overheid en in welke mate

worden die door andere kanalen opgevangen;

- hoe kan de communicatie over het onderwijsbeleid door de overheid geoptimaliseerd worden?

Het onderzoek vertrekt vanuit een communicatiemodel met aan de ene kant verschillende

onderwijsactoren als zenders en aan de andere kant verschillende personen die verbonden zijn aan

basis- of secundaire scholen als ontvangers. Het theoretisch kader van waaruit we vertrekken wordt

geschetst in 1.2., doch eerst wordt ingegaan op de verschillende geledingen die bij de communicatie

betrokken zijn. Aan de zenderszijde zijn dit:

1. Vlaamse Overheid:

departement Onderwijs en ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

2. Onderwijskoepels :

de administraties van het Gemeenschapsonderwijs, het OVSG en het VSKO,

3. Onderwijsvakbonden:

ACOD, VSOA, COV en COC.

4. Overkoepelende ouderverenigingen:

EVO, ROOGO, KOOGO, VCOV

In het eerste gedeelte van het onderzoekskader (cfr. 1.1.1 en 1.1.2) worden deze verschillende zenders

van informatie over onderwijsbeleid en hun visie inzake communicatie voorgesteld.

Aan de ontvangerszijde komen volgende groepen aan bod: directeurs, leerkrachten en ouders van het

basis- en secundair onderwijs. Bovendien werden in het secundair Onderwijs leden van het

ondersteunend personeel en leerlingen bevraagd. Het onderzoek is gericht op de ontvangers die binnen

hun school een bijzondere positie innemen door hun participatie aan het schoolbeleid in diverse

overleg- en inspraakorganen. De verschillende aspecten van participatie aan het schoolbeleid zijn

geschetst in 1.1.3.

Het onderzoek houdt rekening met de verschillende netten, dus zowel scholen van het officieel

Onderwijs, van het gesubsidieerd officieel onderwijs (enkel stedelijke en gemeentelijke scholen) en

van het gesubsidieerd vrij onderwijs (enkel katholiek onderwijs).

Het onderzoek is ingedeeld in twee fases. In een eerste, kwalitatieve fase werden sleutelfiguren uit het

onderwijs geïnterviewd. Samen met de literatuurstudie liet dit toe om een aantal vragen voor de case-

studies te formuleren. Op basis van de bevindingen in de casestudies werden vragenlijsten opgesteld

voor de tweede fase van het onderzoek. Het onderzoeksrapport volgt de chronologie van het

onderzoek.
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HOOFDSTUK 1 ONDERZOEKSKADER

1.1 CONTEXT VAN ONDERWIJS- EN SCHOOLBELEID

1.1.1 Globaal kader van het onderwijsbeleid in Vlaanderen

1.1.1.1 De Vlaamse overheid

Voor 1989 was het onderwijsbeleid hoofdzakelijk een nationale (Belgische) aangelegenheid en werd

het gekenmerkt door een sterke centrale controle. Door de grondwetsherziening van 15 juli 1988 kreeg

Vlaanderen verregaande regionale autonomie op onderwijsgebied. Het gewijzigde artikel 59 bis1 van

de grondwet droeg aan de gemeenschappen de volledige bevoegdheid over i.v.m. de culturele

aangelegenheden en het onderwijs. Sinds 1 januari 1989 beslissen het Vlaams Parlement (wetgevend),

de Vlaamse Regering (uitvoerend) en de Vlaamse minister van Onderwijs autonoom over

onderwijsaangelegenheden in Vlaanderen. De federale overheid is inzake onderwijs nog slechts

bevoegd voor de bepaling van het begin en het einde van de leerplicht, de minimale voorwaarden voor

de diplomatoekenning en het pensioenstelsel.

Het algemeen beleid van het onderwijs in Vlaanderen berust bij de minister van Onderwijs. De

minister wordt bijgestaan door het departement Onderwijs, dat naast het kabinet alle administratieve

diensten bevat die een adviserende en uitvoerende taak hebben in het onderwijsbeleid.

Het is de taak van het kabinet om te coördineren, raadplegingen te organiseren, relevante

beleidsinformatie aan te dragen en de minister te adviseren bij te nemen beslissingen.

De secretaris-generaal leidt het departement. Hij coördineert de betrekkingen tussen de minister, het

kabinet en het departement (Heyvaert, 1998). Hij wordt hierbij ondersteund door de Afdeling

Beleidscoördinatie en de Afdeling Begroting en Gegevensbeheer. Samen met de Departementale

Informatiecoördinatie vormen deze afdelingen de bovenbouw van het departement. Zij zorgen voor de

logistieke ondersteuning en de coördinatie. Daarnaast bestaat het departement uit vijf “Administraties“

die elk verantwoordelijk zijn voor een bepaald onderwijsniveau (administratie Basisonderwijs,

administratie Secundair onderwijs, administratie Hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek en

administratie Permanente Vorming) of een bepaalde beheersfunctie toebedeeld kregen (administratie

Ondersteuning) (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1998).

Hoewel de administratie het best gekend is in zijn uitvoerende rol, wijst Devos (1995) erop dat de

secretaris-generaal van het departement Onderwijs een steeds grotere beleidsrol op zich neemt. Sinds

1 Sinds de hernieuwing van de grondwet d.d. 17 februari 1994, art. 127
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de federalisering van het onderwijs wordt de administratie steeds meer betrokken bij de studie van

ontwerpen en voorstellen die kunnen leiden tot het opstellen van een nieuwe regelgeving.

Bevoorrechte getuigen bevestigen dat sinds de jaren negentig, de tekst van de meeste decreten

opgemaakt wordt door de administratie.

De overheid handelt bij de beleidsvorming evenwel niet in haar eentje. Zij moet rekening houden met

de andere geledingen van de onderwijsgemeenschap. De instanties en groeperingen die invloed

hebben op het beleidsvormingsproces vormen een zeer heterogene verzameling. De acties, invloeden

en interrelaties tussen die groepen zijn vaak moeilijk door te lichten (Devos, 1995; Wielemans, 1997).

1.1.1.2 Onderwijskoepels

Eén van de belangrijkste kenmerken van het Vlaams onderwijs is het bestaan van verschillende

onderwijsnetten die gesubsidieerd of gefinancierd worden door de Vlaamse overheid. Artikel 24 van

de grondwet bepaalt dat de onderwijsoverheid de gelijke behandeling van de netten dient te

verzekeren. Daarom pleegt de onderwijsoverheid voor iedere belangrijke maatregel overleg met

afgevaardigden uit de drie onderwijsnetten. Op deze wijze hebben zij een stevige impact op de

beleidsvoering van de overheid (Devos, 1995; Tielemans, 1996).

Om een gesprek met de overheid mogelijk te maken en gezamenlijk belangen te verdedigen, staan

overkoepelende organisaties in. Voor de gemeenschapsscholen was dat tot voor kort de Autonome

Raad van het Gemeenschapsonderwijs (ARGO), sinds 1 april 1999 eenvoudigweg ‘het

Gemeenschapsonderwijs’. Het Gemeenschapsonderwijs bevindt zich momenteel in een overgangsfase.

De ARGO werd gekenmerkt door twee verschillende niveaus met eigen bevoegdheden: de Centrale

Raad en de lokale raden (De ARGO, 1988; Bijzonder decreet van 19.12.1988). Tengevolge van het

bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 zal dit onderwijsnet de

komende jaren grondig wijzigen. Gezien de hervorming zo fundamenteel is, wordt ze in etappes

ingevoerd. Op 1 januari 2003 moeten alle bepalingen van het decreet uitgevoerd zijn. Het

gemeenschapsonderwijs bestaat dan uit drie bestuursniveaus: het lokale niveau (de school), het meso-

niveau (de scholengroepen) en het centrale niveau (de Vlaamse Gemeenschap). Het centrale niveau

moet instaan voor het waarborgen van de grondwettelijke vrije keuze en de functie van openbare

dienst van het gemeenschapsonderwijs bewaken. Deze bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door

de Raad van het Gemeenschapsonderwijs en de afgevaardigd-bestuurder. Het is tevens de taak van de

afgevaardigd-bestuurder om de administratie te leiden, beleidsvoorstellen te doen aan de Raad en het

gemeenschapsonderwijs te vertegenwoordigen in overleg met de overheid en andere externen

(Verhoeven & Tessely, 2000).
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Het hoogste orgaan van het vrij katholiek onderwijs is de Algemene Raad voor het Katholiek

Onderwijs (ARKO) (VSKO, 1998) waarin vertegenwoordigers zetelen van de ouders, de

personeelsleden, de inrichtende machten en de bisschoppen. Deze raad neemt o.a. algemene opties

i.v.m. opvoeding en onderwijs in het katholiek onderwijs.

Het Vlaams Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs (VSKO) waarborgt de eenheid en de

coördinatie van het katholiek onderwijs. Naast het Centraal Bureau (beraadslagend en beslissend

beleidsorgaan van het katholiek onderwijs), het Comité van de secretarissen-generaal en de Algemene

Diensten (o.a. financiële dienst, algemeen secretariaat, pedagogisch bureau) omvat het VSKO de

Verbonden van het Katholiek Onderwijs. Het zijn: de Verbonden van het Basis-, het Secundair, het

Buitengewoon en het Hoger Onderwijs en de Vlaamse Dienst van het Katholiek

Volwassenenonderwijs. Elk verbond wordt belast met de pedagogische, administratieve en

planologische coördinatie van haar sector en vertegenwoordigt die bij de overheid (VSKO, 1998).

Analoog aan het VSKO voor het katholiek onderwijs en aan de ARGO voor het

gemeenschapsonderwijs, heeft men ook in het officieel gesubsidieerd onderwijs centraal

coördinerende beleidsorganen uitgebouwd. Provincie- en gemeentebesturen die onderwijs inrichten,

hebben zich respectievelijk verenigd in de Cel voor het Vlaams Provinciaal Onderwijs (CVPO) en het

Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG). Deze

twee overkoepelende instanties vertegenwoordigen het officieel gesubsidieerd onderwijs en vervullen

tevens dienstverlenende en coördinerende functies. Daartoe beschikt de CVPO over een permanent

secretariaat en het OVSG over een aparte dienst voor elk onderwijsniveau (Tielemans, 1996).

1.1.1.3 Vakbonden

Het onderwijsbeleid wordt gekenmerkt door de typische Belgische sociale overlegtraditie tussen

werkgevers en werknemers. Door de wet van 1974 op het syndicaal statuut (wet van 19.12.1974) is de

overheid verplicht om over elke maatregel die personeelsrepercussies heeft, voorafgaandelijk

onderhandelingen te voeren met representatieve vakbonden. Representatief zijn de vakorganisaties die

10% van het totale personeel in hun sector vertegenwoordigen. Gezien de onderwijsmaterie bij uitstek

een personeelsmaterie is, en bijna alle budgettaire maatregelen een weerslag hebben op het personeel,

kan men stellen dat een bijzonder groot deel van de fundamentele beslissingen in het onderwijs niet

kunnen genomen worden zonder onderhandelingen met de vakbonden. De representatieve vakbonden

hebben dus een belangrijke controle op de beleidsbeslissingen van de Vlaamse onderwijsoverheid.

Bevoorrechte getuigen uit het onderzoek van Devos (1995) geven trouwens aan dat de formele

onderhandelingen maar het laatste stadium zijn in het overleg tussen de overheid en de vakbonden.

Het is de gewoonte dat eerst informele gesprekken worden gevoerd waarin de standpunten van de
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betrokkenen worden afgetast. Indien de vakbonden zeer negatief staan tegenover bepaalde voorstellen,

dan komen deze niet eens ter sprake op de officiële onderhandelingen (Devos, 1995).

De onderwijsvakbonden in Vlaanderen vormen een onderdeel van de drie grote algemene

vakcentrales: het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV); het Algemeen Belgisch Vakverbond

(ABVV) en de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden (ACLVB). Via deze vakcentrales zijn de

onderwijsvakbonden vertegenwoordigd in alle belangrijke onderhandelings- en overlegstructuren van

het beleid en kunnen ze heel wat politieke druk uitoefenen.

De onderwijscentrales van het ACV groeperen naast (bijna) alle gesyndiceerde personeelsleden van

het vrij katholiek onderwijs tevens personeelsleden van het officieel onderwijs. Binnen het ACV

bestaan sinds 1993 twee onderwijscentrales. Het Christelijk Onderwijzersverbond (COV) verdedigt de

belangen van de personeelsleden van het vrij en officieel gesubsidieerd basisonderwijs (XXX, 1982).

De Christelijke Onderwijscentrale (COC) vertegenwoordigt niet alleen het personeel van het

basisonderwijs van het gemeenschapsonderwijs maar ook de personeelsleden van de andere

onderwijsniveaus en -sectoren van de drie netten (XXX, 1993).

De overkoepelende socialistische vakbond, het ABVV, heeft een onderafdeling voor het personeel van

de openbare diensten: de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD). De socialistische

onderwijsvakbond, ACOD-sector onderwijs, is er een onderdeel van. Deze centrale groepeert

personeelsleden van alle onderwijsniveaus van het officieel onderwijs (XXX, 1968).

Het vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt (VSOA) is een onderdeel van de overkoepelende ACLVB.

Het onderwijspersoneel van onderwijsinstellingen die ingericht worden door openbare machten, wordt

opgenomen in de groep onderwijs van het VSOA (XXX, 1977).

1.1.1.4 Andere sociaal-economische milieus

Ook andere sociaal-economische milieus hebben een invloed op het beleidsvormingsproces. Het

betreft hier werkgeversorganisaties als het Vlaams Economisch Verbond (VEV) en grote

werknemersorganisaties als ACW, ACV, ABVV en ACLVB. Vertegenwoordigers van werkgevers en

werknemers vormen samen de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), die verplicht

advies moet uitbrengen over alle ontwerpdecreten, ook onderwijsdecreten (Heyvaert, 1998).

1.1.1.5 Ouderverenigingen

Uiteraard maken ook ouders en leerlingen deel uit van de onderwijsgemeenschap. De ouders worden

vertegenwoordigd door ouderverenigingen. De Vlaamse Confederatie van Ouderverenigingen
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(VCOV) (VSKO, 1998) is het overkoepelend orgaan van de christelijke oudervereniging die in de

scholen van het vrij en het officieel gesubsidieerd onderwijs actief zijn. Eén van de opdrachten van de

VCOV is de vertegenwoordiging van de ouders bij de overheid en de organisaties waar de belangen

van ouders aan bod komen. De Raad voor Ouders van het Gemeenschapsonderwijs (ROGO) is het

overkoepelende orgaan van de ouderverenigingen van het gemeenschapsonderwijs. Deze vereniging

vormt samen met de Koepel van de Ouderverenigingen van het officieel gesubsidieerd onderwijs

(KOOGO) het ondersteuningscentrum voor ouderverenigingen in het officieel onderwijs (ROGO,

1998). Het doel van deze organisatie is het bevorderen van de ouderbetrokkenheid bij het schoolleven

van hun kinderen. Enerzijds door de belangen van de ouders te verdedigen bij de overheid en alle

andere organisaties die bij het onderwijs betrokken zijn. Anderzijds door deskundigheidsbevordering

van en dienstverlening aan ouders en ouderverenigingen.

1.1.1.6 Vlaamse Scholierenkoepel

Leerlingen uit het secundair onderwijs worden vertegenwoordigd door de Vlaamse Scholierenkoepel

(VSK), een overkoepelend orgaan van leerlingenraden dat eind 1997 werd opgericht n.a.v. de

hervormingen in het secundair onderwijs. Het betreft een compleet autonome zelforganisatie van

scholieren. Eén van de doelstellingen van de VSK is het vertegenwoordigen van scholieren in het

onderwijsdebat (Statuten van de VSK, Belgisch Staatsblad, 14.10.1999: 7475-7576).

Het decreet op de studenten- en scholierenkoepels van 30 maart 1999 regelt o.m. de subsidiëring van

de VSK en garandeert haar adviesbevoegdheden over onderwijsmateries. Hierdoor werd de VSK

erkend als de officiële spreekbuis van de Vlaamse scholieren in het onderwijsbeleid.

1.1.1.7 Vlaamse Onderwijsraad

In het Vlaams onderwijs zijn dus tal van overlegstructuren waarin de vertegenwoordigers van de

overheid, de inrichtende machten en de personeelsleden vertegenwoordigd zijn. In 1991 werd zelfs

een algemene overkoepelende structuur opgericht, de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)2. Dit

beleidsorgaan is bevoegd voor studie, advies en overleg over alle Vlaamse onderwijsaangelegenheden.

De VLOR is een verplicht adviesorgaan voor de minister van Onderwijs. Alle ontwerpdecreten,

beleidsnota’s en beleidsbrieven inzake onderwijs moeten voor advies worden voorgelegd aan de

VLOR. Bovendien kan deze raad op eigen initiatief advies uitbrengen aan de Vlaamse Regering over

alle onderwijsmateries. De adviezen en aanbevelingen van de VLOR zijn evenwel niet bindend voor

de minister of de regering.
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De VLOR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de inrichtende machten, het personeel, de

ouderverenigingen, de studenten- en leerlingenkoepelverenigingen, de CLB ‘s, de economische en

sociale organisaties, de inspectie, de administratie en uit externe onderwijsdeskundigen (Besluit van de

Vlaamse regering van 24 juli 1996 en decreet houdende de subsidiëring van studenten- en

leerlingenkoepelverenigingen van 30 maart 1999).

Dit onafhankelijk orgaan geeft enige structuur aan het proces van democratisch overleg met alle

participanten in het onderwijsproces (Devos, 1995; Tielemans, 1996).

Bovenstaande actoren in het onderwijsveld kunnen op diverse momenten in het

beleidsvormingsproces hun invloed uitoefenen. Besluitvorming is immers niet enkel een kwestie van

beslissingen nemen. Het proces bestaat uit verschillende stappen: informatie- en analyse,

beleidsvoorbereiding, beleidsbeslissing, uitvoering en opvolging van de beslissingen. Vooraleer de

Vlaamse Regering een decreet bekrachtigt, is er reeds een lange weg van informeel en formeel overleg

aan vooraf gegaan (Devos, 1995; Wielemans, 1997).

Belangrijke decreten worden voorgesteld in beleidsnota’s en jaarlijkse beleidsbrieven die opgesteld

worden door de administratie van het departement Onderwijs en het kabinet van de minister van

onderwijs. Deze teksten worden al dan niet ruim verspreid en vormen de basis voor een

consultatieronde met het veld. Pas daarna wordt een voorontwerp van decreet opgesteld. Ook dit is een

samenspel tussen de administratie en het kabinet.

Na de principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering, wordt de minister gemachtigd tot formeel

overleg met de dominante actoren in het onderwijsveld. Na deze adviesronde keurt de Vlaamse

Regering het (eventueel gewijzigde) ontwerp van decreet definitief goed waarna het ingediend wordt

in de Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid van het Vlaams Parlement. Hier

worden de meningen van meerderheid en minderheid grondig aan elkaar getoetst en krijgen ontwerpen

en voorstellen hun definitieve vorm. Bovendien kan deze Commissie hearings organiseren en aldus

een nieuwe gelegenheid scheppen voor de diverse geledingen van de onderwijsgemeenschap om hun

visie uiteen te zetten en zo de stemming te beïnvloeden.

2 opgericht bij decreet van 31 juli 1990
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1.1.2 Visie van de onderwijsactoren op de communicatie over het onderwijsbeleid

Om een beeld te krijgen van de visie van diverse onderwijsactoren op hun rol inzake de communicatie

over het onderwijsbeleid hadden we een gesprek met bevoorrechte getuigen van de afdeling

communicatie van de Vlaamse Gemeenschap, het departement Onderwijs, de onderwijsnetten en de

overkoepelende ouderverenigingen. In deze paragraaf wordt de perceptie van de diverse actoren van

hun eigen rol in de communicatie kort weergegeven.

1.1.2.1 De Vlaamse overheid

1) Algemene visie op communicatie

Volgens de informatieambtenaar van de Vlaamse Gemeenschap berust de primaire

verantwoordelijkheid inzake communicatie bij de departementen van de Vlaamse Gemeenschap zelf

want zij bezitten de inhoudelijke expertise m.b.t. het onderwerp waarover gecommuniceerd moet

worden. De communicatie over het onderwijsbeleid is dus in de eerste plaats de verantwoordelijkheid

van het departement Onderwijs. Het is voor hem essentieel dat de secretaris-generaal, de directeurs-

generaal en de afdelingshoofden van een departement een visie ontwikkelen omtrent de communicatie

over het gevoerde beleid. Zij kunnen evenwel een beroep doen op ondersteuning van

communicatiespecialisten op departementaal en centraal vlak. Meer bepaald is in elk departement een

communicatieverantwoordelijke aangesteld die nauw samenwerkt met de top van de administraties.

Daarnaast kan men vanuit de departementen voor ondersteuning en coördinatie een beroep doen op de

overkoepelende afdeling communicatie van de Vlaamse Gemeenschap. Het betreft hier voornamelijk

logistieke ondersteuning, vorming en advies maar er is een tendens naar een grotere inhoudelijke

betrokkenheid (in de mate dat de betreffende administratie hiervoor open staat).

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de afdeling communicatie van de Vlaamse Gemeenschap

is verder het uitbouwen van een departementoverschrijdend systeem van kwaliteitsbewaking. De

informatieambtenaar denkt o.a. aan volgende mogelijke kwaliteitsnormen: leesbaarheid van de

informatie; correcte en up-to-date informatie; juiste verspreiding zodat de doelgroep bereikt wordt. Dit

systeem van kwaliteitsbewaking zou in een eerste fase gebruikt worden om de bestaande

communicatie te evalueren maar het eigenlijke doel is om dit als leidraad te gebruiken bij het opstarten

van nieuwe communicatie-initiatieven.

De afdeling communicatie van de Vlaamse Gemeenschap werkt voornamelijk vraaggestuurd. Gezien

het departement Onderwijs een eigen afdeling voor informatie- en documentatie (AID) heeft, heerst

hier een traditie van zelfstandigheid en expertise en is de samenwerking met de overkoepelende
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afdeling communicatie van de Vlaamse Gemeenschap beperkt. Het is AID die m.b.t. communciatie

een horizontale en coördinerende functie bekleedt. Deze afdeling is immers verantwoordelijk voor de

uitwerking, opvolging en bijsturing van de globale communicatieplanning. De departementale

werkgroep communicatie, bestaande uit vertegenwoordigers van elke administratie, heeft een

coördinerende rol. Zij doet o.m. een inbreng bij de opmaak van het departementale

communicatiebudget en het communicatiejaarplan (cfr. infra).

2) Departement Onderwijs

 Beleidsnota 2000-2004 van de Minister van Onderwijs en Vorming

In de beleidsnota Onderwijs en Vorming voor de periode 2000-2004 wordt expliciet aandacht besteed

aan de communicatie over het onderwijsbeleid. Zo wordt sterk de nadruk gelegd op rechtstreekse

contacten tussen de onderwijsoverheid en de scholen, zowel in de fase van de beleidsvoorbereiding, -

evaluatie als -bijsturing. Verder stelt de beleidsnota dat de Vlaamse regering bijzondere zorg zal

besteden aan de communicatie over haar beleid en de vooropgestelde vernieuwingen. Een belangrijk

aandachtspunt daarbij is het scheppen van regelduidelijkheid. De overheid neemt zich voor om haar

onderwijsregelgeving te vertalen in leesbare en hanteerbare communicatiemiddelen.

Opvallend is ook dat de minister in haar beleidsnota uitdrukkelijk aandacht heeft voor de

communicatie naar leerkrachten. Zo wordt gesteld dat de overheid haar communicatie naar deze

doelgroep gerichter en klantvriendelijker zal uitbouwen. Dit houdt in dat nieuwe maatregelen tijdig

zullen meegedeeld, toegelicht en geduid worden. Verder zal de overheid leerkrachten intenser

betrekken bij onderwijsvernieuwingen door expliciet naar hun mening te vragen in het ontwerpen van

veranderingen en vernieuwingen.

 Communicatieplan van het departement Onderwijs

Het departement Onderwijs stelt jaarlijks een communicatieplan op waarin de algemene visie op

externe en interne communicatie, de doelstellingen, de tendensen i.v.m. communicatiekanalen, de

acties en de budgettering worden vastgelegd. De informatieambtenaar van de Vlaamse Gemeenschap

wijst erop dat er daarnaast voldoende mogelijkheden moeten zijn om kort op de bal te spelen, zowel

m.b.t. beleid als dienstverlening. Politieke besluitvorming gebeurt immers soms op heel korte termijn.

De algemene visie op communicatie van het departement Onderwijs zoals ze geformuleerd is in het

communicatieplan van 2000 legt o.a. de nadruk op vraaggestuurde communicatie uitgaande van de

informatiebehoeften van de doelgroepen. Verder stelt het plan dat communicatie open, vlot

toegankelijk, gedifferentieerd en gericht dient te zijn. Het departement Onderwijs neemt zich in het

communicatieplan voor om niet enkel over realisaties en afgewerkte producten te communiceren maar
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ook over de intenties en plannen. Bovendien wil men vanuit de onderwijsoverheid open staan voor en

actief vragen naar feedback.

Naast deze algemene visie wordt in het communicatieplan een overzicht gegeven van de projecten op

het vlak van externe en interne communicatie. In het luik externe communicatie worden de

beleidsthema’s genoemd waarover zal gecommuniceerd worden met de verschillende doelgroepen. In

het communicatieplan van 1999 staat bijvoorbeeld dat over de start van de centra voor

leerlingenbegeleiding zal gecommuniceerd worden met ouders en leerlingen. De beleidsprioriteiten uit

het communicatieplan van 2000 worden grotendeels uit de beleidsnota 2000-2004 gehaald. Zo wordt

o.a. gesteld dat gewerkt zal worden aan de vereenvoudiging van de regelgeving. Daartoe zal men

enerzijds voor elk onderwijsniveau nagaan hoe de bestaande regelgeving kan

vereenvoudigd/verminderd worden; anderzijds zal eenvoud het uitgangspunt zijn bij de opmaak van

nieuwe regelgeving. Een concreet project is bijvoorbeeld de vereenvoudiging van de

rechtspositieregeling.

Een ander luik in het communicatieplan omvat de coördinatie van de communicatie. De taakverdeling,

de middelen en de logistieke aspecten worden erin vastgelegd. Jaarlijks wordt ongeveer 100 miljoen

uitgetrokken voor communicatieacties.

 Administratie Basis- en Secundair onderwijs

Uit de gesprekken met de informatieambtenaar van de Vlaamse Gemeenschap en de directeurs-

generaal van de administraties Basis- en Secundair onderwijs, blijkt dat zowel het kabinet als de

administraties een belangrijke taak vervullen inzake communicatie over het onderwijsbeleid. Tijdens

de beleidsvoorbereiding (vóór de beslissing) is de rol van het kabinet doorslaggevend. In deze fase van

de beleidsontwikkeling is het de minister of haar woordvoerder die voorlicht over het beleid. Zo gaan

berichten aan de pers steeds via de woordvoerder en beslist het kabinet, onder verantwoordelijkheid

van de minister, wie deelneemt aan congressen, debatten op radio en TV e.d.

Eens een beleidsbeslissing genomen, is de communicatie naar scholen - namelijk informatie over

beleid- en regelgeving m.b.t. een bepaald onderwijsniveau - hoofdzakelijk de taak van de betreffende

administratie. De afdeling Informatie en Documentatie die deel uitmaakt van de administratie

Ondersteuning zorgt o.m. voor de productcoördinatie, de eindredactie en de uitgave van publicaties

(o.a. de publicatie van de onderwijswetgeving en van de omzendbrieven).

De directeurs-generaal van de administraties Basis- en Secundair onderwijs gaan ervan uit dat een

goede communicatie over het onderwijsbeleid een noodzakelijke voorwaarde is voor een correcte

uitvoering ervan. Duiding van en achtergrond geven bij het onderwijsbeleid is voor hen de

belangrijkste functie van communicatie. Bovendien stellen ze dat de overheid de communicatie over

het onderwijsbeleid niet kan overlaten aan andere onderwijsactoren omdat deze de beleidsmaatregelen

vanuit hun eigen belangen interpreteren en duiden. Daarom is rechtstreekse communicatie tussen het
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departement Onderwijs en de scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen van wezenlijk belang. Deze

is gekaderd binnen een veranderende relatie van het departement Onderwijs met de scholen: de

klemtoon verschuift van controle naar dienstverlening.

Het belang dat in de beide administraties gehecht wordt aan de communicatie met scholen,

leerkrachten, ouders en leerlingen wordt weerspiegeld in een aantal recente initiatieven zoals werken

met ‘leesgroepen’ om de leesbaarheid en toegankelijkheid van de omzendbrieven te toetsen en te

bevorderen; werkbezoeken van directeurs aan het departement Onderwijs en de uitbouw van de

website. Bovendien wordt sinds de jaren negentig de tekst van de meeste decreten opgemaakt door de

administratie. De ambtenaren zijn dus zeer nauw betrokken bij het concept van de decreten en kunnen

beter duiding geven bij het onderwijsbeleid (b.v. op de Rondes van Vlaanderen en naar aanleiding van

telefonische vragen van scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen).

 Klasse

Klasse neemt als overkoepelend communicatiemedium een aparte plaats in binnen het departement

Onderwijs. Volgens de hoofdredacteur is de algemene doelstelling van Klasse op een zo toegankelijk

mogelijke wijze verschillende doelgroepen (o.a. leerkrachten, ouders, leerlingen) informeren over het

onderwijsgebeuren teneinde hun betrokkenheid bij onderwijs te verhogen. Dit moet leiden tot meer

participatie van deze groepen op het lokale beleidsvlak. De terugtredende overheid legt immers steeds

meer klemtoon op lokale autonomie, decentralisatie en samenwerking. Volgens de hoofdredacteur van

Klasse dient ze dit proces te ondersteunen door brede voorlichting en gerichte informatie. Zo niet,

blijven de decretaal verplichte inspraakorganen louter formele constructies. In die optiek wil Klasse

vooral een platvorm voor informatieverspreiding zijn. Men stapt af van het top-to-bottom-

voorlichtingsmodel en kiest voor open, permanente communicatie. De redactie streeft naar

complementariteit met informatiekanalen van andere onderwijsactoren.

De hoofdredacteur wijst erop dat Klasse zo breed en objectief mogelijk wil informeren. Hij ziet hierin

een belangrijk verschil met de communicatiekanalen van andere onderwijsactoren waarin de

informatie vermengd wordt met de eigen standpunten. Klasse daarentegen beschikt over redactionele

autonomie. De samenwerking met de andere afdelingen van het departement Onderwijs gebeurt steeds

op initiatief van de redactie. Zo stellen de directeurs-generaal van de administratie Basisonderwijs en

Secundair onderwijs dat de redactieleden soms een gesprek vragen met de ambtenaren om op basis

daarvan een artikel schrijven. Verder wordt wel eens een beroep gedaan op ambtenaren om concrete

vragen van lezers over de reglementering te beantwoorden.

De hoofdredacteur stelt dat vooral in Klasse voor Leerkrachten aandacht besteed wordt aan

communicatie over het onderwijsbeleid. Tijdens de beleidsvoorbereiding tracht Klasse een brede

discussie te stimuleren door verschillende standpunten en meningen aan bod te laten komen. Eens het
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beleid vastgesteld is, worden de toepassingsmodaliteiten van een decreet of besluit uitgelegd. Steeds

volgens de hoofdredacteur komt in deze fase de kritische noot slechts zijdelings aan bod via

lezersbrieven. Bij de beleidsuitvoering ligt de klemtoon op praktische informatie over de toepassing.

Dit krijgt concreet vorm via o.a. het publiceren van adressen van instanties waar lezers terechtkunnen

voor verdere informatie.

In de edities voor ouders en leerlingen komt beleidsinformatie tijdens de eerste twee beleidsfasen veel

minder aan bod. Dit heeft volgens de hoofdredacteur vooral te maken met het beperkte aantal

bladzijden. Er wordt prioriteit gegeven aan bijdragen die gericht zijn op het bevorderen van de

communicatie tussen leerkrachten, ouders en leerlingen.

 Nieuwe tendensen

De voornaamste tendensen die we afleiden uit de beleidsnota van de minister, het

communicatiejaarplan van 2000 en de gesprekken met de bevoorrechte getuigen, betreffen op de

eerste plaats een grotere focus op rechtstreekse, doelgerichte en vraaggestuurde communicatie met

scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen. Streven naar toegankelijkheid en hanteerbaarheid van de

communicatiekanalen staat hierbij centraal. Dit blijkt o.a. uit recente initiatieven als de Infolijn van het

departement Onderwijs, Basisinfo, de Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs, (cfr.

hoofdstuk 2) en het creëren van een e-mailadres waar leerkrachten terechtkunnen met opmerkingen en

aanbevelingen m.b.t. de beleidsvoorstellen van de regering. Het geleidelijk aan uitbouwen van de

internetwebsite sluit eveneens aan bij deze doelstellingen. Het departement Onderwijs stelt immers

vast dat dit kanaal meer en meer gebruikt wordt maar dan veeleer als complementair kanaal dan als

alternatief voor het ‘papieren’ kanaal. Vandaar dat het departement heel wat informatie (o.a.

regelgeving, brochures, e.d.) (voorlopig nog) dubbel aanbiedt: zowel via een papieren versie als via

het internet.

De tendens naar een meer doelgerichte communicatie blijkt ook uit het feit dat het departement

Onderwijs zich voorneemt om in de verschillende administraties optimaal en gecoördineerd gebruik te

maken van de informatie die in het departement aanwezig is. Het betreft hier bijvoorbeeld suggesties,

voorstellen, vragen, dialogen, terugkoppeling,... die ontstaan als reactie op artikels in de Klasse-

tijdschriften of via de Infolijn. Deze informatie is immers bijzonder waardevol als een indicatie van de

communicatiebehoeften van de verschillende doelgroepen.

3) Onderwijskoepels

Uit het gesprek met de verantwoordelijke van de afdeling informatieverwerking van de administratie

van het Gemeenschapsonderwijs blijkt dat dit onderwijsnet de eigen communicatie over het
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onderwijsbeleid aanvullend ziet t.a.v. deze van de overheid. Vaak gaat het om verduidelijking van

decreten en omzendbrieven van het departement Onderwijs naar aanleiding van vragen van scholen.

Het Gemeenschapsonderwijs heeft een tweeledige doelstelling m.b.t. de communicatie over het

onderwijsbeleid. Enerzijds is er het raadplegen van de basis i.f.v. het generen van standpunten m.b.t.

beleidsthema ’s en anderzijds het ondersteunen van scholen bij het interpreteren en toepassen van de

onderwijsreglementering.

De gesprekspartners van het OVSG (het afdelingshoofd van de juridische dienst en de

verantwoordelijke voor het secundair onderwijs) stellen dat de rol van deze koepel t.a.v.

schoolbesturen en scholen voornamelijk dienstverlenend en ondersteunend is. Hierbij aansluitend zijn

de communicatiedoelstellingen gericht op het informeren, ondersteunen en helpen van schoolbesturen

en scholen, zowel op juridisch als op pedagogisch vlak. Ook hier is de communicatie hoofdzakelijk

aanvullend t.a.v. deze van de overheid. Wegens de beperkte middelen dient OVSG zich volgens de

gesprekspartners in grote mate te beperken tot het duiden van de belangrijkste beleidsmaatregelen.

Volgens de algemene coördinator van de pedagogische dienst van het VVKSO biedt deze organisatie

zowel algemene als geïndividualiseerde communicatie aan. Deze laatste is vaak vraaggestuurd.

Communicatie over het onderwijsbeleid wordt gezien als een vorm van dienstverlening t.a.v. scholen

en schoolbesturen. De voornaamste doelstellingen zijn het verduidelijken van de informatie van het

departement Onderwijs en het verspreiden van bijkomende, netgebonden informatie. Meer dan de

andere netten, streeft de katholieke koepel naar volledigheid inzake de communicatie over het

onderwijsbeleid. Dit blijkt o.a. uit het feit dat de Mededelingen van het VSKO veel frequenter

verschijnen dan OVSG-Nieuws (tweemaandelijks) en het Kaderblad (maandelijks). Bovendien stelt de

bevraagde coördinator dat ook reglementering waar het departement Onderwijs voldoende duidelijk

over communiceert, door het VSKO behandeld wordt.

Naast volledigheid besteed het VSKO veel aandacht aan de snelheid van de communicatie. In functie

daarvan zijn er plannen om een virtueel privaat netwerk met scholen en scholengemeenschappen uit te

bouwen.

4) Overkoepelende ouderverenigingen

De coördinator van ROGO stelt dat deze organisatie wegens gebrek aan middelen noodgedwongen te

veel als doorgeefluik fungeert m.b.t. de communicatie over het onderwijsbeleid. Er zijn te weinig

mogelijkheden om de beleidsmaatregelen grondig te bestuderen en om op regelmatige basis

informatiesessies te organiseren en brochures in grote oplage te verspreiden. Als gevolg daarvan werkt

men zeer pragmatisch en voornamelijk vraaggestuurd. De bedoeling is door een netspecifieke
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invulling en een kritische benadering van de beleidsmaatregelen aanvullend te zijn t.a.v. de

communicatie van het departement Onderwijs. De prioriteiten van ROGO op het vlak van

communicatie liggen op het uitbouwen van de mondelinge communicatie en het ontwikkelen van

voorlichtingsmateriaal dat specifiek afgestemd is op ouders. Bijzondere aandacht gaat uit naar

kansarme en allochtone ouders. De coördinator meent dat vooral deze specifieke doelgroepen nood

hebben aan een ‘vertaling’ van ingewikkelde beleidsmaatregelen.

De toenmalige voorzitter van de VCOV meent dat de onderwijsoverheid te weinig communiceert

tijdens de fase van de beleidsvoorbereiding. Vooral ouders worden volgens hem weinig betrokken in

deze fase van de beleidsvorming. In dit verband wijst hij op een vicieuze cirkel van informatietekort,

verminderde geloofwaardigheid door onvoldoende kennis van zaken, weinig aandacht voor ouders,...

Eén van de doelstellingen van VCOV op het vlak van communicatie is het toegankelijk maken van

informatie over de beleidsvoorbereiding. Daarnaast wil VCOV de informatie van de overheid en de

koepel duiden en concretiseren voor ouders.

1.1.3 Participatie in het schoolbeleid

1.1.3.1 Decentralisatie van het onderwijs

Sinds de jaren tachtig kenmerkt het Vlaams onderwijsbeleid zich door maatregelen van decentralisatie,

deregulering en de uitbouw van een meer democratische besluitvormingsstructuur in de scholen

(Verhoeven & Gheysen, 1994; Devos, 1995). Vanuit een nieuwe algemene visie op het

onderwijsbeleid heeft de overheid haar rol herdacht en gereduceerd tot de zogenaamde kerntaken:

middelenvoorziening en -distributie (de onderwijsfinanciering) en de kwaliteitscontrole en –bewaking

(o.a. inspectie, eindtermen, toezicht op lestabellen en leerplannen). De centrale beleidsvoering ziet af

van een aantal overheidsinterventies ten voordele van ondergeschikte organismen. Na de regionale

autonomie op onderwijsbeleid door de grondwetsherziening van 1988 (cfr. supra) werd ook het eigen

autonomiebeleid versneld gerealiseerd. Meer lokale autonomie voor de scholen was al aan de gang

met o.a. de vrije besteding van het lesurenpakket. Nieuwe denkpistes zoals de toekenning van

financiële enveloppes werden ontwikkeld (Vanderheeren, 1993).

Dit onderwijsbeleid heeft onmiskenbaar zijn weerslag op het lokale schoolbeleid. Het heeft er onder

meer toe geleid dat ook leerkrachten, ouders, leerlingen en andere lokale vertegenwoordigers van de

samenleving meer hun stempel kunnen drukken op het schoolleven.
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Reeds in 1989 zagen Devos, Vandenberghe en Verhoeven (1989) economische motieven voor de

verruiming van de lokale beslissingsmacht: de decentralisatie zou een antwoord vormen op de

nationale besparingsdruk. Verhoeven, Jegers en Van Heddegem (1997) kwamen na het bestuderen van

parlementaire documenten en ministeriële omzendbrieven tot de vaststelling dat de decentralisatie van

het onderwijs pas goed op gang kwam toen de regering gedwongen werd te besparen. De overheid kon

inspelen op het in de maatschappij aanwezige streven van de scholen naar meer autonomie om, door

middel van decentralisatie, autonomie en participatie, het succes van besparingsmaatregelen te

verzekeren en tegelijk, volgens Devos, Vandenberghe en Verhoeven (1989) de gevolgen van de

besparingen voor de scholen te minimaliseren. “Pas later werd deze decentralisatiepolitiek

verantwoord vanuit een zorg voor meer pedagogische en beheerstechnische rationaliteit" (Verhoeven,

Jegers en Van Heddegem, 1997:15).

1.1.3.2. Participatie-organen

De meeste scholen hebben in het verleden tal van overleg- en adviesorganen opgericht. In het

gemeenschapsonderwijs konden de leerkrachten het schoolbeleid enigszins beïnvloeden via het

pedagogisch college, het schoolcomité en het basisoverlegcomité. In de katholieke scholen bestonden

naast de door de arbeidswetgeving opgelegde participatiestructuren (de syndicale afvaardiging, de

ondernemingsraden en de comités voor veiligheid, gezondheid en hygiëne) de informele organen zoals

directieraden, leraarsvergaderingen, directiecomités en adviesraden3. De werkelijke beslissingsmacht

bleef evenwel in handen van directie en inrichtende macht. Of er bij het nemen van

beleidsbeslissingen rekening gehouden werd met de standpunten van leerkrachten of ouders, was

afhankelijk van de welwillendheid van de directie (Devos e.a., 1987). Met de oprichting van de lokale

raden en de participatieraden is een belangrijke etappe naar een meer participatief lokaal schoolbeleid

genomen.

Op 9 november 1988 werd door de voorzitters van de vier grote Vlaamse partijen (CVP, SP, PVV en

VU) een akkoord ondertekend dat uitmondde in het decreet van 19 december 1988. Samen met de

federalisering van ons onderwijs werd vanaf 16 januari 1989 de inrichtende macht van het

Nederlandstalig rijksonderwijs overgedragen aan een autonome raad met rechtspersoonlijkheid, nl. de

Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (ARGO). Daar waar in het vroegere rijksonderwijs

de inrichtende bevoegdheid volledig centraal werd waargenomen door de minister, werd vanaf 1 april

1991 een deel hiervan overgedragen aan lokale schoolraden. Deze raden worden samengesteld uit een

verkozen vertegenwoordiging van de ouders, de inrichtingshoofden en gecoöpteerde

3 We moeten hier wel vermelden dat niet al deze raden in al de scholen bestaan. Voor een uitgebreide
bespreking van de oprichtingsnormen, de werking en de bevoegdheden van deze raden verwijzen we naar
Devos e.a. (1987).
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vertegenwoordigers van het personeel en de lokale sociale, economische en culturele milieus. De

leerlingen van de derde graad secundair onderwijs kunnen voor bepaalde aangelegenheden eveneens

betrokken worden bij de werking van de lokale schoolraad maar hebben geen recht op een permanente

vertegenwoordiging. De lokale schoolraden hebben een aantal concrete bevoegdheden inzake

algemeen beheer, pedagogische materies, personeelsbeleid (enkel de aanstelling van tijdelijke

leerkrachten), materieel en financieel beheer en investeringen. Hiermee werd het

gemeenschapsonderwijs het eerste net waar de volledige lokale schoolgemeenschap, met inbegrip van

oudervertegenwoordigers en van de sociaal-economische milieus, deel uitmaakte van de lokale

bestuursorganen.

Net geen tien jaar na deze grondige hervorming van het gemeenschapsonderwijs, vond met het

Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 opnieuw een opvallende

hertekening van dit onderwijsnet plaats. Op het lokaal niveau van de school dient een vóór 1 april

2001 een schoolraad geïnstalleerd te worden die inzake samenstelling een afgeslankte versie is van de

huidige lorgo maar slechts advies- en overlegbevoegdheid heeft.

De meest opmerkelijke verandering ligt op mesoniveau. Scholen dienden tegen 1 april 1999

scholengroepen te vormen die samen met de Raad van het Gemeenschapsonderwijs4 (centraal niveau)

de inrichtende macht van het gemeenschapsonderwijs zullen vormen. Een scholengroep wordt

bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een college van directeurs en een

algemeen directeur5. De algemene vergadering bestaat uit twee afgevaardigden per schoolraad die

onder de scholengroep ressorteert. Het betreft één vertegenwoordiger gekozen door en uit de

personeelsleden van de schoolraad en één vertegenwoordiger aangeduid door en uit de ouders en

gecoöpteerde leden van de schoolraad. De algemene vergadering is bevoegd voor het bekrachtigen van

een aantal zaken. De raad van bestuur telt tien leden waarvan zes rechtstreeks verkozen door de leden

van de schoolraden en drie gecoöpteerde leden. Ook de algemene directeur heeft een mandaatfunctie.

Het lidmaatschap van de raad van bestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van een schoolraad

en kan ook niet voor personeelsleden (met uitzondering van de algemeen directeur). Het algemeen,

pedagogisch, materieel, financieel en personeelsbeleid behoren tot de bevoegdheid van de raad van

bestuur. De algemene directeur heeft beslissings- en managementbevoegdheid op het vlak van de

scholengroep. Hij kan spoedbeslissingen nemen die achteraf wel dienen bekrachtigd te worden door de

raad van bestuur. Het college van directeurs zorgt voor het beleidsvoorbereidende werk en staat in

voor het dagelijks beheer van de scholengroep.

4 De Raad van het Gemeenschapsonderwijs dient voor 1 januari 2003 samengesteld te worden en vanaf 1
januari 2003 zijn bevoegdheden op te nemen.

5 De algemene vergaderingen en de raden van bestuur moeten voor 1 april 2002 samengesteld worden en vanaf
1 april 2002 hun bevoegdheden opnemen. De raden van bestuur dienen vóór 1 mei 2002 de algemene
directeurs aan te stellen.
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Gezien uit bovenstaande beschrijving blijkt dat in een aantal van de nieuwe bestuursorganen ook

ouders en personeelsleden vertegenwoordigd zijn, kunnen we stellen dat het nieuwe decreet de

participatie van leerkrachten en ouders aan het lokale schoolbeleid bevestigt, maar ook enigszins

beperkt.

De invoering van de lokale raden in het gemeenschapsonderwijs, waar de volledige

schoolgemeenschap vertegenwoordigd is, verhoogde de druk om ook in het gesubsidieerd onderwijs

een participatieregeling uit te werken. Met het decreet betreffende de medezeggenschap in het

gesubsidieerd onderwijs van 23 oktober 1991 werd de participatie van leerkrachten en ouders aan het

schoolbeleid wettelijk vastgelegd. Iedere onderwijsinstelling van het gesubsidieerd onderwijs moet

een participatieraad oprichten. Deze wordt voorgezeten door de directeur en bestaat verder uit

vertegenwoordigers van het schoolbestuur, het personeel, de ouders en gecoöpteerde

vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. Daarnaast kan de participatieraad beslissen om

leerlingen te horen voor aangelegenheden die hen rechtstreeks aanbelangen. De participatieraad is

minstens bevoegd voor advies met betrekking tot de algemene organisatie, werking en planificatie van

de school en de algemene criteria inzake begeleiding en evaluatie van de leerlingen en overleg over de

onderwerpen voorzien in bovenvermeld decreet. Daarenboven kunnen nog een aantal bijkomende

rechten en plichten worden toegewezen, zoals informatierecht over alle materies die een weerslag

hebben op het algemene schoolleven en zelfs instemmingbevoegdheid. In tegenstelling tot de lokale

raden, die als mede-inrichtende macht mee beheren, gaat het bij de participatieraden om

medezeggenschap. De participatieraad vermindert de verantwoordelijkheid van de directie en het

schoolbestuur niet, maar voorziet wel in een forum voor overleg tussen alle participanten in het

schoolleven.

Het wettelijk kader voor leerlingenparticipatie was lange tijd beperkt tot de bovenvermelde decreten

i.v.m. de oprichting van lokale raden en participatieraden. Met deze decreten werd het ‘horen’ van

leerlingen in deze raden wettelijk geregeld. In het Bijzonder decreet betreffende het

gemeenschapsonderwijs van juli 1998 werd voor de eerste keer de mogelijkheid van een

leerlingenraad expliciet vermeld. Het decreet op de leerlingenparticipatie van 30 maart 1999 breidt de

wettelijke basis van de leerlingenraad uit. Dit decreet bepaalt onder meer dat de oprichting van een

leerlingenraad in het secundair onderwijs verplicht is wanneer ten minste een derde van de leerlingen

erom vraagt en dat deze raad adviserende bevoegdheid heeft voor alle aangelegenheden die de

leerlingen rechtstreeks aanbelangen. Directeurs zijn verplicht om alle beschikbare informatie die

leerlingen betreft kenbaar te maken aan de leerlingenraad.
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1.1.3.3 Besluitvormingsproces

Zowel in het gemeenschapsonderwijs als in het gesubsidieerd onderwijs heeft de verruiming van de

beslissingsmacht aan de basis ertoe geleid dat ook leerkrachten, ouders, leerlingen en socio-culturele

bewegingen een invloed kunnen uitoefenen op het schoolleven. De toename van de autonomie gaat

gepaard met een uitgesproken responsabilisering: de diverse organen zijn verantwoordelijk voor de

wijze waarop ze de hen toegekende macht gebruiken (Vanderheeren, 1993). Hierbij speelt de

schoolleider een centrale rol. Heel wat onderzoekers o.a. Staessens, 1990; Sleegers, 1991; Buelens &

Devos, 1992) geven aan dat schoolleiders een sterke impact hebben op de wijze waarop scholen de

hun toegemeten beleidsruimte zelfstandig invullen.

1) De centrale rol van de schoolleider

Door de grotere schoolautonomie krijgt de directeur meer managementtaken die verband houden met

het onderwijskundig aspect van de school. Bovendien moet hij een mediërende rol vervullen tegenover

zijn medewerkers die meer betrokken worden in het schoolbeleid (Devos, 1995). Vandenberghe

(1992) stelt dat het toegenomen belang van de plaatselijke gemeenschap in het schoolbeleid vereist dat

de directeur een meer publieke rol speelt. Dit houdt in dat hij meer aandacht moet besteden aan het

uitbouwen van sterkere relaties tussen de school en de gemeenschap. Om de steun van de plaatselijke

gemeenschap te behouden dient de directie de beslissingen van de school te legitimeren (Hallinger &

Hausman, 1993). Hierdoor worden zijn communicatie-vaardigheden belangrijker (Devos, 1995).

Een zeer belangrijk element in het besluitvormingsproces is bovendien de mate waarin de

verschillende participanten goed geïnformeerd zijn. In een Nederlands onderzoek (Smit e.a., 1987: 41-

47) over de medezeggenschapsraden in scholen bleek dit een belangrijke factor te zijn om tot goede

oordelen en beslissingen te komen. 'Wanneer de beoordeling van een probleemsituatie een

deskundigheid vraagt die bij de participanten niet aanwezig is, dan ligt verregaande participatie niet

voor de hand.' aldus Kapteyn (1996: 62-63). Zonder voldoende, goede informatie kunnen de leden hun

taken niet naar behoren vervullen (Devos, 1995; Van Heddegem e.a., 1997). De resultaten uit het

onderzoek van Bally e.a. (1996) suggereren dat vooral mondelinge informatie, verstrekt door de school

(i.c. de schoolleider) zelf, de beste resultaten oplevert.

2) De betrokkenheid van de leerkrachten

De wijze waarop de besluitvorming verloopt, kan sterk verschillen van domein tot domein. Volgens

Conley (1991) is het bovendien belangrijk om een onderscheid te maken tussen formele bevoegdheid

en invloed. Bevoegdheid duidt slechts op één fase in de besluitvormingscyclus, namelijk deze van het

nemen van beslissingen. Invloed uitoefenen kan tijdens alle fasen van deze cyclus. Het is dus best

mogelijk dat personen invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming zonder dat zijzelf betrokken

zijn bij de uiteindelijke beslissingen. Conley (1991) stelt dat leerkrachten vooral meer invloed willen
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uitoefenen op het besluitvormingsproces in scholen, zonder dat zij formele beslissingsbevoegdheid

wensen. Deze bevoegdheid wensen zij over te laten aan de directie of het schoolbestuur.

In scholen kunnen volgende besluitvormingsdomeinen onderscheiden worden: het financieel beleid,

het personeelsbeleid, het pedagogisch beleid en het beleid inzake infrastructuur (Van Esch, 1988;

Devos e.a. 1999). Op elk van deze domeinen kunnen de verscheidene partijen op een andere manier

invloed uitoefenen of beslissingsbevoegdheid hebben.

Uit Vlaams onderzoek (Verhoeven e.a., 1992; Van Hooreweghe e.a., 1991; Devos, 1995) komt telkens

naar voor dat leerkrachten zeer weinig geïnteresseerd zijn in betrokkenheid bij typische

managementdomeinen, zoals het financieel en materieel beleid of de aanwerving van personeelsleden.

Zij willen vooral betrokken worden in beslissingen die betrekking hebben op hun eigen activiteiten.

Behalve strikt pedagogische aangelegenheden betreft het hier ook materies die de opdracht van

leerkrachten beïnvloeden, zoals het navormingsbeleid, de verdeling van leerkrachten over

verschillende klassen, de verdeling van de lesopdrachten of de groepering van leerlingen in klassen.

Onderzoek (Verhoeven e.a., 1994; Devos, 1995) wijst uit dat zowel directies als leerkrachten de

betrokkenheid van de leerkrachten in de besluitvorming zeer belangrijk vinden. Toch kan de

participatie van leerkrachten aan het schoolbeleid ook een aantal moeilijkheden met zich meebrengen.

Een belangrijk probleem is de betrokkenheid van álle leerkrachten. Cruciaal is dat de leerkrachten die

lid zijn van een beleidsorgaan een band vormen tussen hun collega’s en het orgaan waarin zij zetelen.

Dit houdt in dat de verkozenen moeten weten wat leeft onder de leerkrachten, dit kunnen vertolken en

de thema’s die in de raad besproken worden, doorspelen naar hun collega’s. Het is duidelijk dat dit

niet in alle scholen even vlot verloopt. Vanderhoeven (1991) wijst erop dat voor sommige leerkrachten

het lidmaatschap van een participatieorgaan eerder een statusverhogende dan een representatieve

waarde lijkt te hebben. Een ander gevaar is dat gesyndiceerde leerkrachten zich te sterk profileren als

vakbondsafgevaardigden en niet als vertegenwoordigers van hun collega’s (Devos, 1995; Bally e.a.,

1996).

3) Betrokkenheid van de ouders

De participatie van ouders aan het schoolbeleid lijkt vanzelfsprekend gezien de complementariteit van

school en gezin als opvoedingsmilieus. Verhoeven & Gheysen (1994) stelden evenwel vast dat de

meningen over de competentie van ouders verdeeld zijn. Een deel van de door hen bevraagde directies

was van oordeel dat ouders niet bekwaam zijn om te participeren aan het schoolbeleid o.a. omdat ze

niet over voldoende kennis van onderwijsaangelegenheden beschikken en omdat ze vaak eigenbelang

(belang van hun kind) laten primeren op het belang van de school. Een andere groep schoolleiders

vond dat ouders wél een positieve bijdrage kunnen leveren aan het schoolbeleid en aan de kwaliteit

van het onderwijs. Deze visie werd gedeeld door de bevraagde leerkrachten uit het
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gemeenschapsonderwijs die de ouders vaak als bondgenoten beschouwden. Hun collega’s uit het

katholiek onderwijs twijfelden evenwel aan de deskundigheid van de ouders (Verhoeven & Gheysen,

1994; Verhoeven, Jegers & Van Heddegem, 1997).

Devos (1995), die een onderzoek verrichte in tien leerlinggerichte secundaire scholen, kwam tot de

vaststelling dat directies en leerkrachten wel bereid zijn om de opvattingen van ouders te laten

doordringen in de school maar voldoende onafhankelijkheid wensen om een eigen schoolproject uit te

bouwen. Toegepast op de betrokkenheid van ouders in de besluitvorming, houdt dit in dat zij wensen

dat ouders adviseren en voorstellen doen maar niet dat ouders beslissingsbevoegdheid krijgen.

De overheid erkent dat ouders de juiste informatie dienen te krijgen en hun weg dienen te vinden in de

niet altijd even doorzichtige onderwijswereld opdat zij echt zouden kunnen meedenken en participeren

in de school. Daartoe geeft de Vlaamse Regering werkingssubsidies aan ondersteuningscentra voor

ouderverenigingen die de taak op zich nemen ouders te informeren, inzicht te geven in de

onderwijswetgeving, technieken mee te geven om optimaal te kunnen deelnemen aan de vormgeving

van het schoolbeleid.

4) Betrokkenheid van de leerlingen

Verhoeven & Gheysen (1994) peilden in hun onderzoek naar de mening van directies en leerkrachten

over participatie van leerlingen in het schoolbeleid. Zij kwamen tot de conclusie dat men in het

algemeen niet gekant is tegen leerlingenparticipatie maar vindt dat leerlingen te weinig interesse tonen

voor deelname aan beleidsorganen. En geen van de ondervraagde participatieraden en lokale raden had

al gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om leerlingen te raadplegen voor onderwerpen die

hen rechtstreeks aanbelangen.

De bevraagde directies en leerkrachten van de leerlinggerichte scholen uit het onderzoek van Devos

(1995) willen leerlingen de kans geven om hun wensen en verwachtingen te uiten maar wensen hen

geen beslissingsbevoegdheid te verlenen. De formele participatiestructuren voorzien weinig ruimte

voor deze belangrijke geleding van de schoolgemeenschap.

Het decreet houdende de leerlingenraden in het secundair onderwijs van maart 1999 biedt enige

garanties om de leerlingenparticipatie in secundaire scholen te structuren (cfr. supra). Het bestaan van

een leerlingenraad is evenwel geen voldoende voorwaarde voor daadwerkelijke participatie van

leerlingen in het besluitvormingsproces op school. Ook de werking van deze raad en de doorstroming

naar andere leerlingen zijn belangrijke elementen.

Uit onderzoek van Elchardus e.a. (1999) blijkt dat heel wat leerlingenraden een passief, formeel

bestaan leiden. Een bevraging van de Vlaamse Scholierenkoepel in alle Vlaamse secundaire scholen

wijst uit dat eind juni 1999 in meer dan driekwart van de scholen een leerlingenraad bestaat. Slechts

een kwart van deze raden heeft evenwel inspraak in domeinen als opstellen van schoolreglement en

examenrooster; leerlinggerichte faciliteiten op school (drank, snacks, fotokopieën, ...) en

schoolaccommodatie.
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5) Synthese

Sinds de grondwetsherziening van 1988 kenmerken de maatregelen van de Vlaamse

onderwijsoverheid zich door een streven naar meer decentralisatie en deregulering van het

onderwijsbeleid. Tegelijk levert de overheid inspanningen om een meer participatieve

besluitvormingsstructuur in de scholen te bevorderen. Deze hebben er toe geleid dat leerkrachten,

ouders, leerlingen en andere lokale vertegenwoordigers van de samenleving meer invloed kunnen

uitoefenen op het schoolbeleid. Vooral de oprichting van lokale raden in het gemeenschapsonderwijs

en participatieraden in het gesubsidieerd onderwijs vormden een belangrijke etappe naar verruiming

van de lokale beslissingmacht. Met de recente hervorming van het gemeenschapsonderwijs worden de

beslissingsbevoegdheden van de verschillende geledingen vooral op het niveau van de scholengroepen

geconcentreerd.

Meer lokale autonomie voor de scholen impliceert dat het departement Onderwijs meer aandacht moet

besteden aan de communicatie met de dragers van het schoolbeleid: de directies, de leerkrachten en de

ouders (Devos, 1995). Deze drie geledingen van de onderwijsgemeenschap zijn op een verschillende

manier betrokken bij het schoolbeleid.

De toename van de schoolautonomie heeft belangrijke gevolgen voor de schoolleider. Hij krijgt niet

enkel meer managementtaken maar dient tevens een grotere communicatierol te vervullen tegenover

zijn medewerkers die sterker betrokken worden bij het beleid van de school. Dit houdt onder meer in

dat hij erover waakt dat de verschillende participanten goed en voldoende geïnformeerd zijn zodat zij

hun taken naar behoren kunnen vervullen. Ook het belang van de communicatie naar de ouders en de

plaatselijke gemeenschap is de laatste jaren sterk toegenomen.

Leerkrachten wensen niet zozeer betrokkenheid bij typische managementdomeinen maar wel bij

materies die hun opdracht meer rechtstreeks beïnvloeden.

Ouders zijn vooral geïnteresseerd in beleidsaspecten die de leerlingen aanbelangen en in operationele

materies. Hun effectieve participatie aan het schoolbeleid wordt evenwel bedreigd door hun

(vermeend) gebrek aan kennis van en inzicht in onderwijs-aangelegenheden.
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1.2 Theoretische uitgangspunten voor het onderzoek van overheidscommunicatie

1.2.1 Situering

1.2.1.1 Theorieën voor de private en de publieke sector

Theorieën rond organisatiecommunicatie zijn veelal ontwikkeld in de context van het bedrijfsleven.

Communicatiemanagers bij overheden hebben in hun ijver om communicatiemanagement op niveau te

brengen de neiging om leentjebuur te spelen. ‘Zonder al te veel mitsen en maren maken ze gebruik van

modellen, die voor ondernemingen ontwikkeld zijn’ (Schellens, 1994: 120). Organisaties uit de

publieke en de private sector, uit de profit- en de non- profitsector, kunnen wel degelijk

samengebracht worden onder de gemeenschappelijke noemer van wat Hartog de

‘gegevensverwerkende organisaties’ noemde (Hartog, 1995: 15).

Toch moet deze verruiming met enige scepsis bekeken worden. Over communicatie in

overheidsorganisaties is veel minder onderzoek verricht dan over vergelijkbare onderwerpen in de

profitsector.

‘Overheidscommunicatie’ is een vrij recent onderzoeksterrein, maar er is toenemende belangstelling

voor dit domein constateerbaar (Galjaard, 1995). Deze trend staat in het belang van de overheid en

gaat er gedeeltelijk zelf van uit: ‘Aandacht voor communicatie is op dit moment in het openbaar

bestuur dominant aanwezig. Deelnemers aan dat bestuur realiseren zich heden ten dage dat

communicatie een cruciale rol speelt in de uitkomst van beleidsprocessen. Daarbij is men zich in

toenemende mate bewust van de pluraliteit van actoren, ofwel van het feit, dat actoren niet altijd

dezelfde taal spreken’ (Lips, 1996: 334). Zeker voor Vlaanderen en in het bijzondere in de

communicatie over onderwijsbeleid is dit het geval.

1.2.1.2 Bruikbare theorieën of handleidingen

Bij het doornemen van literatuur in verband met overheidscommunicatie kunnen voornamelijk twee

soorten teksten onderscheiden worden. Aan de ene kant zijn er teksten -meestal in een eerder

normatieve stijl geformuleerd- die men kan lezen als een handleiding. Aan de lezer worden modellen

van ‘goede communicatie’ getoond, veelal echter zonder een gefundeerde motivatie voor de genomen

opties. De keuze voor bepaalde communicatiemiddelen steunt op een aantal impliciete waarde-

oordelen. Deze teksten kunnen richtingaanwijzend zijn voor eventuele verbeteringen, zij bieden echter

weinig houvast voor wetenschappelijk onderzoek.
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Daarnaast zijn er teksten die trachten vanuit een ruimer theoretisch kader de verschillende elementen

en de onderlinge relatie van de onderdelen van overheidscommunicatie of communicatie meer

algemeen te vatten, zonder normatief te zijn. Hierin worden geen ‘instantoplossingen’ voor

communicatieproblemen gegeven, maar veeleer getracht de aard van de communicatie te achterhalen.

Binnen dit ruime kader zijn verschillende theoretische benaderingen mogelijk om het domein

overheidscommunicatie en meer specifiek communicatie in verband met onderwijsregelgeving te

analyseren. Deze invalshoeken zijn verschillend maar tegelijk aanvullend voor wat betreft het object

alsook de methode van onderzoek.

1.2.1.3 Perspectieven uit verschillende disciplines

De meest gangbare benaderingen bij het onderzoek naar overheidscommunicatie zijn organisatorische

benaderingen, netwerkmodellen en procesbenaderingen. Deze voorstellingen uit de communicatie-

wetenschappen sluiten aan bij concepten en theorieën uit de sociologie en de politieke wetenschappen.

Dit zijn enerzijds respectievelijk het klassieke paradigma6 van de organisatieleer dat vertrekt vanuit het

functionalisme en de klassieke bestuurskunde, en anderzijds alternatieve paradigma's die o.a. geboden

zijn in de neo-institutionele theorie, theorieën over bestuursnetwerken en het symbolisch

interactionisme.

Zowel bij de klassieke positivistische als bij de alternatieve benaderingen werden dus theorieën uit de

sociologie, bestuurskunde, organisatieleer en communicatiewetenschappen bijeen gebracht. De

opdeling in verschillende paradigma's is niet te verstaan als volledig verschillende, elkaar uitsluitende

visies, maar eerder als een ‘stromingenwisseling’. De verschillende visies vullen elkaar aan, en

overlappen gedeeltelijk.

6 Het begrip paradigma verwijst hier naar een algemeen aanvaarde, coherente denkwijze binnen een onderzoeksveld over wat
relevante onderzoeksproblemen zijn, over welke probleemoplossingen geaccepteerd kunnen worden, over wat bruikbare
theorieën zijn, en over wat de geschikte onderzoeksmethoden zijn. (Schellens, 1997: 15) Er kunnen verschillende argumenten
aangevoerd worden om te spreken over een paradigmawisseling. Een duidelijke afbakening van grenzen rond het nieuwe
paradigma ontbreekt echter nog. (Schellens, 1997:29)
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Figuur 1: Klassieke en alternatieve benaderingen voor onderzoek naar overheidscommunicatie

Theoretisch kader Communicatiemodellen Focus

Positivistische benadering, functionalisme ORGANISATIE overheid centraal

Klassieke bestuurskunde TRANSMISSIEMODELLEN

Gesloten systeem denken STATISCHE NETWERKEN

Regulatieve elementen

Neo - institutionele benadering POLYCENTRISCH MODEL

Open systeem denken Normatieve elementen

Vernieuwde bestuurskunde DYNAMISCH NETWERK

Cognitieve elementen

Interactionisme PROCES

Interpretatieve benadering NETWERKEN IN VERANDERING

Deze benaderingen worden in dit en het volgende hoofdstuk besproken. Elk hoofdstuk vertrekt met

een situering en uitleg van belangrijkste concepten uit de stroming of stromingen, om vervolgens deze

visie te vertalen naar een analyseinstrument voor het onderzoek naar communicatie over

onderwijsbeleid. In het conceptueel referentiekader worden de onderzoeksvragen geformuleerd die in

dit onderzoek van belang zijn.

1.2.2 Het positivistisch denkkader: instrumentele informatienetwerken

1.2.2.1 De overheid als organisatie, het centrum van het netwerk

Binnen het klassieke paradigma (ook wel aangeduid met de termen ‘functionalistisch’, ‘positivistisch’

of ‘mechanistisch’ paradigma) wordt van de veronderstelling uitgegaan dat communicatie beschouwd

moet worden als een afgebakend lineair proces waarbij de positie van de zender en de ontvanger

vastligt en het effect door de zender wordt veroorzaakt (Schellens, 1994).

De analyse van de overheidscommunicatie vanuit het klassieke paradigma is beperkt tot de kenmerken

van de communicatie die voortkomen uit de specifieke eigenschappen van de overheid als organisatie.

De categorieën voor analyse sluiten relatief nauw aan bij het begrippenkader van ‘functies,

dysfuncties, differentiatie en integratie in systeem en structuur’ dat Merton hanteerde (Verhoeven,

1997: 85). Overheidscommunicatie vanuit een functionalistisch perspectief wordt gezien als een

systeem waar door gericht ingrijpen een bepaald effect kan worden bereikt. De analyse is gericht op de
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structuur van de overheid, de functies van bvb. medewerkersvan de administraties en kabinetten, en

het interne en externe communicatiegedrag van deze organisatie.

De formele structuur van de overheid is enerzijds gedeeltelijk vastgelegd in wettelijke teksten (bvb. de

Wet betreffende de openbaarheid van bestuur van 11 april 1994) en anderzijds weerspiegeld in

organigrammen, die o.m. uitleg kunnen verschaffen over de communicatieverantwoordelijke die de

voorwaarden voor vlotte communicatie schept, de ambtelijke organisatie die instaat voor de concrete

invulling ervan en de woordvoerders die helper, adviseur, ‘sluiswachter’ enz. kunnen zijn.

Naast de formele structuur zijn er ook een aantal minder zichtbare kenmerken van de organisatie, die

eveneens de aard van de communicatie bepalen. Een belangrijk aspect hierbij is onder meer de

achterliggende visie op democratie, d.w.z. delegatie, participatie en inspraak van diverse

belangengroepen. Andere variabelen zijn o.a. de snelheid van bestuursprocessen (hoge efficiëntie tot

gedeeltelijke onbestuurbaarheid), de verdeling van macht of vormen van overleg. In de klassieke visie

ligt in de organisatiecultuur de nadruk op o.a. stabiliteit, voorspelbaarheid en reductie van risico’s

(Stoter, 1997).

Onderzoek dat vanuit deze benadering opgezet wordt, gaat o.a. in op het profiel van de communicatie-

verantwoordelijke, de informatiedoorstroming binnen de overheid, de verdeling van

verantwoordelijkheid inzake communicatie, of de organisatiecultuur. De vraag is hoe de overheid

communiceert, wat ze daarin over zichzelf zegt, en welke factoren van de organisatie bepalend zijn

voor het karakter van de communicatie.

1.2.2.2 Onderzoek van communicatie

Transmissiemodellen van communicatie (Lasswell 1948, Wiener 1948, Shannon en Weaver 1949)

sluiten aan bij dit vrij abstracte functionalistische model. In deze sterk zendergerichte modellen wordt

communicatie gezien als een éénrichtingsproces waarin door een zender informatie via een kanaal naar

de ontvanger wordt getransporteerd met het doel enig effect bij de ontvanger te bewerkstelligen

(Stoter, 1997:19). Het model is m.a.w. zeer functionalistisch en deterministisch. Men gaat er immers

van uit dat gerichte acties tot bepaalde, verwachte resultaten leiden. Concepten die vanuit dit standpunt

voor de analyse van communicatie geboden worden, vertrekken van een bepaalde visie over hoe goede

communicatie zou moeten verlopen. De analyse wordt dan een vergelijking met deze vooropgestelde

‘ideaaltoestand’, zodat ook de maatregelen voor verbetering relatief snel opgespoord kunnen worden.

Een zelfde begrip kan evenwel uiteenlopende invullingen krijgen. Zo kan het concept

‘informatiewaarde’ (van Cuilenberg, 1992, Davis & Olson, 1985) bvb. duiden op de mate waarin men

erin slaagt om informatie op het juiste moment aan de betrokkenen door te geven, op de mate waarin
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informatie duidelijk, herkenbaar en volledig is, of op vereisten omtrent de ‘juiste’ hoeveelheid

informatie en het aangepast zijn aan de ontvangers.

Het transmissiemodel dat lineair éénrichtingsverkeer vooropstelt evolueerde naar modellen van

netwerkcommunicatie, waarin een veelheid van zenders en ontvangers onderzocht worden. Onderzoek

naar overheidscommunicatie wordt hier gezien in een bredere context. De communicatie van de

overheid wordt geplaatst in relatie tot de communicatie van andere actoren die bij een zelfde

onderwerp optreden. Onderzoek vertrekt eveneens bij de inherente eigenschappen van de organisatie

overheid, maar plaatst deze in het netwerk van relaties met andere ontvangers en zenders. Deze

verruiming was noodzakelijke voorwaarde om de hoge mate van efficiëntie, die bij het

transmissiemodel vooropgesteld werd, te kunnen relativeren.

De netwerkanalyse in een functionalistische benadering behoudt het idee van een duidelijk centrum.

Ook al wordt er rekening gehouden met de activiteit van andere actoren, er worden ook hier duidelijke

richtingen en relaties tussen zender en ontvanger verondersteld. Het netwerkmodel is hier een statisch

model, dat de communicatiestroom meet door een inventaris van actoren en media te maken. De

veranderbaarheid van bvb. een overheid, die in het centrum van de overheidscommunicatie staat wordt

niet gemeten. Het vertrekpunt is ook hier de functionaliteit van de verschillende onderdelen van

communicatie. Sturing en effecten worden toch nog steeds als uitkomsten van bepaalde, gerichte

acties gezien. Men beschouwt de communicatie m.a.w. als een constructie, waarbij door de logica en

de architectuur van het netwerk als vanzelfsprekend uit de aard van constructie kunnen afgelezen

worden.

In recentere opvattingen over sturing wordt communicatie gezien als een complexe, meerzijdige

beweging. In de communicatie is er nood aan een bepaalde mate van interactiviteit gezien de

wederzijdse afhankelijkheid van de actoren ten aanzien van een bepaald beleidsprobleem. De

sturingsrelaties vormen een netwerk. Er is aandacht voor meer horizontale relaties van de overheid

met andere besturen en actoren. Tevens is er een zekere autonomie van de actoren. Door hogere

betrokkenheid van verschillende groepen en het delen van een gemeenschappelijke taal bij

beleidskwesties kan men eerder komen tot een gezamenlijke werkelijkheidsdefinitie en internalisering

van beleid. Deze vorm van communicatie wordt verondersteld uiteindelijk tot synergie te leiden,

waarbij de variëteit van actoren kan behouden blijven. Openbaarheid en publieke participatie vormen

de voorwaarden voor de dialoog, waarbij communicatieve rationaliteit bereikt wordt indien er gezag

door het ‘goede argument’ is.

Het meten van eigenschappen van actoren vanuit een statisch netwerkmodel heeft tot doel, de zenders

en ontvangers te kunnen beschrijven vanuit hun functies in de communicatie.
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1.2.2.3. Grenzen van de positivistische benadering

Net zoals in andere communicatietheorieën worden in de klassieke organisationele benadering

bepaalde assumpties over de organisatie en de communicatie gemaakt. Men gaat er o.a. van uit dat een

overheid opgebouwd is volgens een structuur, waarbij de elementen een bepaalde functie vervullen of

hierop initieel gericht zijn. In de uitgangsvragen naar de structuur van de overheid en de functies van

de overheidscommunicatie, zijn meteen al antwoorden besloten, namelijk dat er überhaupt een

dergelijke structuur is en dat maar één goede, want functionele communicatie mogelijk is.

Het resultaat van op functionalisme gebaseerd onderzoek is in hoofdzaak een beschrijving van een

situatie volgens bepaalde (op voorhand vermoede) patronen. Het heeft een laag verklarend gehalte,

tenzij verschijnselen in verbinding met een functie of dysfunctie voor een afgebakend, gesloten

systeem gebracht kunnen worden. Grote delen van de vragen uit dergelijk onderzoek kunnen reeds

beantwoord worden door observatie en door analyse van bvb. organigrammen en wetteksten. Het

effect van de onderzoeker wordt hierbij zo goed als niet waargenomen. Met een positivistische kijk op

sociale verschijnselen wordt een directe meetbaarheid verondersteld. Communicatie wordt dan gezien

als een middel om bepaalde doelen te bereiken. In deze statische benadering spreekt men van

geslaagde communicatie, zodra de doelen van het management ermee bereikt konden worden.

Verder wordt er in een functionalistisch model weinig aandacht geschonken aan de complexiteit van

de overheidscommunicatie. Er zijn veel actoren die heterogeen en verspreid zijn. De communicator

overheid is zelf zeer groot, complex en divers. Verschillende afdelingen binnen de overheid hebben

verschillende communicatiedoelen voor ogen. Bovendien wordt er geen rekening gehouden met de

beperkte capaciteit van de centrale bestuurder en zijn afhankelijkheid van zijn omgeving (Koppenjan,

1993: 14). Doch eigenlijk zou men dus steeds moeten vragen ‘functioneel voor wie?’.

1.2.3 Alternatieve paradigma's vanuit het neo-institutionalisme en het interactionisme:

Flexibele, complexe communicatienetwerken en communicatieprocessen

1.2.3.1 Dynamische modellen voor netwerkbenaderingen

Alternatieve paradigma’s inzake communicatie verschuiven de aandacht van de organisatie overheid

als zender van informatie naar de ontvanger. De nieuwe netwerkbenadering bouwt voort op het neo-

intitutionalisme en de procesbenadering die gebaseerd is op het interactionisme. Binnen de nieuwe

paradigma's beschouwt men communicatie eerder als een dynamisch, interactief proces ‘waaraan meer

partijen, elk op hun eigen manier, deelnemen en waarvan de effecten en gevolgen door meer zaken

worden veroorzaakt dan door de bedoelingen van de zender alleen’ (Schellens, 1997: 17). Binnen het

netwerk treden er verschillende zenders op: ambtelijke organisaties, belangenorganisaties en
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actiegroepen, de media (als onafhankelijke berichtgevers of als opinievormers). Uiteindelijk komen

we tot een netwerkkaart van communicatie, die een organisatie in haar omgeving voorstelt. Het model

van dergelijke netwerkcommunicatie gaat uit van tweerichtingsverkeer.

Het netwerkmodel voor overheidscommunicatie kan dus herleid worden tot een polycentrisch model

met in wezen drie groepen actoren: zenders en (primaire en secundaire) ontvangers en daarnaast een

groep actoren met een dubbele functie. De relaties tussen deze groepen zijn complex en in beperkte

mate wederkerig.

Een grondige analyse van beide posities (zender en ontvanger) is noodzakelijk. Op inhoudelijk vlak en

qua manier van voorstellen zijn er van de twee kanten immers uiteenlopende behoeften.

1.2.3.2 De interpretatieve benadering: communicatieprocessen

De analyse van minimaal circulaire communicatiemodellen of netwerkmodellen wordt meestal

opgevat als een momentopname. Het onderzoek richt zich op een inventarisatie van actoren en media,

en hun onderlinge relatie op een gegeven tijdstip. Een andere mogelijke invalshoek voor onderzoek is

de analyse van communicatie bij veranderingen. Aan de hand van een gebeurtenis wordt opgevolgd,

welke bijkomende informatiebehoefte op welke manier vervuld kan worden.

Elke verandering in een organisatie (of meerdere organisaties in een netwerk) kan opgesplitst worden

in verschillende subprocessen, zoals bvb. het optreden van een probleem, de probleem(h)erkenning,

diagnose(s), het aanduiden van een ontwerprichting, het ontwikkelen van een strategie, de

implementatie, het consolideren van de verandering en de evaluatie. Deze stappen zijn in de praktijk

niet steeds even duidelijk, enkele stappen kunnen ook overgeslagen worden.

De procesbenadering, die aanleunt bij het opvattingen van het symbolisch interactionisme, richt de

aandacht op de behoefte aan informatie en communicatie in verschillende stappen van een

veranderingsproces. Er wordt onderzocht welk effect bepaalde communicatie heeft en of de interactie

tot tevredenheid van zender en ontvanger kon leiden.

De effectiviteit van deze processen van organisatieverandering wordt in sterke mate beïnvloed door

de kwaliteit van de communicatie. 'Communicatie is van belang voor het succesvol doorvoeren van

veranderingen' (Stoter, 1997:11). Voor organisaties die doorlopend moeten veranderen is het

ontwikkelen van het communicatief vermogen een kerncompetentie. Voor de overheid en haar

partners in de communicatie is aanpassingsvermogen en een goede communicatie rond veranderingen

essentieel. Beleidsbeslissingen die in een complexe omgeving genomen worden zijn een proces van

interactie met veel verschillende actoren, met eigen behoeften en wensen. De processen kennen

verschillende fasen. Al naargelang bvb. het aantal betrokkenen, de ontstane controverse rond de te

nemen opties of het tijdskader verlopen de processen lineair, continu of iteratief.
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‘Wil een organisatie effectieve verbetering ondergaan, dan zal deze eerst de communicatiekwaliteit

moeten veranderen’ (Stoter, 1997: 14). De capaciteit om de communicatie zelf te kunnen veranderen

kan beschouwd worden als ‘metaverandering’ van organisaties. Vanuit deze visie wordt in een

procesbenadering de communicatie onderzocht die bij een verandering van een organisatie of netwerk

van organisaties gebruikt wordt. De vraag is hier m.a.w. welke media door welke actoren in een

bepaalde fase van het proces van verandering gebruikt worden.

Een belangrijke bijdrage van de mediarijkheidstheorie (Daft & Lengel, 1986) is het inzicht dat

verschillende communicatiemedia voor verschillende situaties en doelen gebruikt moeten worden

(Stoter, 1997: 48). In deze theorie wordt ervan uitgegaan dat de reikwijdte van de effecten van de

media verschilt. Een element hieruit is de zogenaamde informatierijkheid, d.w.z. de mate waarin een

communicatiemiddel de mogelijkheid biedt binnen een zeker tijdsinterval begripsverandering bij

mensen binnen organisaties te bewerkstelligen. Zo is vooral face-to-face communicatie informatierijk

bij ongestructureerde problemen. Men spreekt hier van rijke en arme media. Er zijn immers

verschillende oplossingen voor het reduceren van onzekerheid. Bepaalde media zijn daarvoor beter

geschikt dan andere.

Het netwerk van de overheidscommunicatie kan op verschillende manieren in kaart gebracht worden.

In het conceptuele model van Westley en Maclean (1957) worden de ontvangers in de communicatie

niet enkel bekeken vanuit de structuur die de organisaties of instituties hebben, maar tevens vanuit hun

positie in de sociale context (normatief) en de interpretaties die de ontvangers maken in de

communicatie (cognitieve elementen) (McQuail, Windahl, 1993: 9). Net zoals bij de functionalistische

benadering kan men vertrekken van de actoren of de media. Er wordt onderzocht, wie de zenders,

ontvangers, tussenpersonen en intermediaire niveaus zijn, en hoe hun onderlinge perceptie is. Een

aantal auteurs wisten de elementen van verschillende dimensies te combineren. Zo zijn in het model

van innovatie-diffusie van Rogers en Schoemaker (1973) zowel variabelen van de ontvanger als

individu opgenomen alsook variabelen van het sociale systeem, maar ook de waarnemingen over het

gecommuniceerde, dus zowel normatieve alsook cognitieve dimensies worden bestudeerd. Het model

van Hawkins en Pingree (1983) dat een verklaring tracht te geven aan het proces van cultivatie en de

constructie van sociale realiteit neemt eveneens zowel normatieve (invloed door sociale structuren) als

cognitieve (aandacht, selectie, kenmerken van het individu,…) elementen op.
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1.2.4 Conceptueel referentiekader

Vanuit de theoretische modellen zoals ze hierboven beschreven werden, kunnen een aantal

richtinggevende vragen voor het onderzoek opgesteld worden, die zowel de regulatie, de normatieve,

als de cognitieve aspecten aan bod laten komen. Binnen het klassieke kader komen vragen in verband

met regulatieve elementen aan bod, terwijl vanuit het neo-institutionalisme en het interactionisme

vooral vragen rond de andere twee dimensies ontwikkeld werden, met name vragen naar de ruimere

context waarin instituties optreden en vragen naar betekenisgeving en individuele processen bij de

communicatie. Onderstaand overzicht is de weergave van de belangrijkste onderzoeksvragen voor het

onderzoek van communicatie over onderwijsbeleid. De vragen komen meer uitgebreid bij de

beschrijving van het onderzoeksontwerp alsook bij de beschrijving van de resultaten van casestudies

en vragenlijsten aan bod.

1.2.4.1 Onderzoeksvragen van het klassieke paradigma

Kenmerken van de actoren

Vanuit het klassieke paradigma, d.w.z. een statisch netwerkmodel, kunnen de zenders en ontvangers beschreven

worden vanuit hun functies in de communicatie. De beschrijving van de zenders vertrekt vanuit o.m.

organigrammen en gegevens ingewonnen in interviews. Voor alle duidelijkheid dient gezegd te worden, dat de

beschrijving van de zender, die we bijvoorbeeld in de verkennende interviews bekomen, vertrekt vanuit het beeld

dat de zender over zichzelf heeft. Het gaat hier dus reeds over geïnterpreteerde gegevens.

Tot de groep zenders worden in het kader van het onderzoek niet enkel instanties van de overheid

gerekend, maar ook andere onderwijsactoren die over onderwijsbeleid communiceren. Tevens kunnen

de directeurs door de mediërende rol die ze binnen hun school vervullen ook als een zender

beschouwd worden.

Bij het onderzoek naar de zenders van communicatie staan volgende onderzoeksvragen centraal:

 Wat is de structuur van de communicerende organisaties?

 Wat is hun functie inzake communicatie?

 Wat zijn de doelstellingen inzake communicatie van de zenders?

Kenmerken van de ontvangers worden binnen het klassieke paradigma hoofdzakelijk op twee niveaus

gemeten: een eerste benadering gaat in op de school als geheel, de tweede benadering tracht te vatten,

hoe de respondenten in of verbonden met de school, zichzelf in de communicatie plaatsen.

Belangrijke onderzoeksvragen i.v.m. de ontvangers zijn:

 Wat zijn de structurele kenmerken van de onderwijsinstellingen?

 Wat is de functie en positie van de respondent binnen de school?
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Met structurele kenmerken van onderwijsinstellingen wordt bedoeld: de grootte van de school

(volgens aantal leerlingen, aantal leerkrachten en aantal personen bij administratief ondersteunend

personeel), het onderwijsniveau, het onderwijsnet en de onderwijsvorm.

Naast vragen over de onderwijsinstellingen als ontvangers worden er ook vragen gesteld over de

individuen in de organisatie als ontvangers van communicatie. Hier worden onder andere gegevens

verzameld over de positie (directeur, leerkracht, ondersteunend personeel, ouder, leerling), het aantal

actieve jaren, of de communicatie van de zenders de respondent via een directe of een indirecte weg

bereikt, en welke functie hij/ zij in de communicatie inneemt

Relaties tussen actoren kunnen bestudeerd worden vanuit verschillende perspectieven. Het gaat hierbij

over relaties tussen zenders en ontvangers, alsook relaties tussen zenders onderling en ontvangers

onderling. In een functionalistische visie staan de relaties tussen ontvangers onderling eerder op de

achtergrond. Het karakter van de relaties ligt vervat in twee onderzoeksvragen:

 Welke structuren bepalen het verloop van de informatiestroom?

 Hoe bepalen vormen van samenwerking de communicatie tussen de actoren?

Kenmerken van de media

Een tweede functionalistische benadering van netwerkcommunicatie vertrekt niet van de actoren, maar

van de media. De centrale vraag hierbij is: welke media (met welke kenmerken) zijn ter vervulling van

de communicatiedoeleinden voorzien?

Als belangrijkste kenmerken van de media zijn in een functionalistisch model volgende elementen

opgenoemd:

 Wie is de zender? Welke onderwijsactoren?

 Wat is de frequentie van de boodschappen?

 Wie behoren tot de doelgroep?

 Welk communicatiekanaal (mondeling, schriftelijk, elektronisch) wordt er gebruikt?

 Hoe zijn de media geformaliseerd?

 Wat is de inhoud van de media?

 Wat is de vorm van de media?
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1.2.4.2 Onderzoeksvragen van alternatieve paradigma’s

Eigenschappen van de actoren en relaties tussen actoren

De eigenschappen van de actoren en de relaties tussen de actoren worden hier samen genoemd, gezien

de eigenschappen van de actoren in het onderzoek achterhaald worden door de perceptie van andere

actoren te meten. In de beschrijving die een ontvanger over de communicatie met de zender geeft,

neemt hij ter zelfder tijd ook elementen op die de relatie van ontvanger en zender weergeven.

De onderzoeksvragen vanuit een functionalistische visie gingen vooral in op de regulatieve elementen

van een organisatie, en trachtten te achterhalen hoe organisaties gestructureerd zijn en wie functies in

verband met de communicatie vervullen. Vanuit een neo– institutionele benadering worden deze

aangevuld met vragen over normatieve en cognitieve elementen van een organisatie, institutie,

medewerkers of functiedragers, kortweg de verschillende vormen van communicatoren. De actoren

worden gezien als onlosmakelijk verbonden met een bepaalde sociale context. De beschrijving die zij

geven over de communicatie gebeurt steeds vanuit een voor hen relevante betekenis.

Belangrijke onderzoeksvragen zijn:

 Wat is het beeld dat de ontvanger/ zender heeft over zichzelf als communicator?

 Welk beeld heeft de ontvanger van de zender op vlak van communicatie?

Het beeld van de ontvanger werd vooral in detail bestudeerd bij de directeurs doordat zij een

sleutelpositie innemen bij de communicatie in verband met onderwijsbeleid.

Naast de doelstellingen, die de zenders en ontvangers op dat punt hebben, is het dus van belang om

ook de inschatting hiervan door de andere actor te meten. De vraag is dus, of de communicatie ervaren

wordt zoals ze bedoeld was.

Kenmerken van de informatiedoorstroming

Naast het perspectief van de actoren is er ook binnen de alternatieve paradigma’s het perspectief dat

zich richt op de media, de boodschappen en het verloop van de informatiestroom. Anders dan bij de

vraag naar doelstellingen van de communicatie uit het functionalistisch model, wordt hier gevraagd

naar het effectieve verloop van de communicatie. Men tracht in beeld te brengen welke informatie

wel, helemaal, gedeeltelijk of helemaal niet gezien en gebruikt wordt, en wie of wat de remmende

factoren zijn. Belangrijke onderzoeksvragen die hierop voortbouwen, zijn:

 Hoe wordt uit communicatieboodschappen op verschillende momenten geselecteerd?

 Door welke factoren wordt deze selectie bepaald?

Door deze selectieve filters gaan delen van de informatie verloren. De selectie gebeurt o.a. al tijdens

het proces van de informatieverspreiding, eventueel zijn er personen met een mediërenderol, die een

flessenhals voor de informatie- doorstroming zijn. Informatie leidt dus niet zonder meer tot

communicatie (Galjaard, 1997: 193). De betrachting van de selectie laat vragen ontstaan over het
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effect van de communicatie, m.a.w. of de zender de veronderstelde effecten die in zijn doelstellingen

gevat zijn, ook daadwerkelijk bereikt. Vanuit het neo- institutionalisme vertrekt de meting van de

efficiëntie van communicatie niet bij een ideaalbeeld van goede communicatie, maar met een

vergelijking van de doelstellingen van de zender en de waarneming van de communicatie door de

ontvanger. Ook de eisen die de ontvanger aan de communicatie stelt komen aan bod. Uiteindelijk is dit

een vergelijking van vraag en aanbod, dit zowel voor inhoudelijke als vormelijke aspecten van de

communicatie.

De diagnose van de informatierijkheid, een door Stoter ontwikkeld concept (Stoter, 1996: 46) tracht

met Likert-schalen informatie te verkrijgen over de relevantie van de informatie, de aansluiting bij

behoeften, de snelheid van doorstroming van informatie, de tijdigheid van doorstroming, de

hoeveelheid van informatie, de volledigheid en beschikbaarheid van informatie, de toegankelijkheid,

de begrijpelijkheid en duidelijkheid van informatie. Uit de methode komt voort, dat het ook hier gaat

over percepties van de inhoudelijke en vormelijke kenmerken. Voor het onderzoek resulteert dit in de

volgende vragen:

 Hoe wordt de kwaliteit van de media gepercipieerd? (dimensies van Galjaard en Stoter)

 Welke tekorten worden in de informatiedoorstroming gezien?

 Zijn communicatiedoelen en communicatiemedia op elkaar afgestemd?

De hierboven geformuleerde onderzoeksvragen over regulatieve, normatieve en cognitieve aspecten

van de communicatie in verband met onderwijsbeleid zijn in de case-studies en de survey verder

geoperationaliseerd.
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HOOFDSTUK 2 HET ONDERZOEKSOPZET

2.1 Afbakenen van het onderzoeksdomein

Voor het onderzoek naar de communicatie over onderwijsbeleid maakten we een selectie in de actoren

(cfr. overzicht opvolgende bladzijde) waarvan we de communicatie zouden onderzoeken alsook in de

media die deze aanbieden. Onderstaande beschrijving is een kort overzicht van de media die in ons

onderzoek aan bod komen, geordend volgens de zender van wie deze afkomstig zijn. Dit overzicht

stelt de belangrijkste media uit het communicatieaanbod in verband met onderwijsbeleid voor.

Daarnaast kwamen zowel in de casestudies als in de survey diverse informatiekanalen aan bod die de

ontvangers ter beschikking hebben om zelf informatie aan te vragen. De kanalen om aanvullende

informatie te bekomen zijn in onderstaand overzicht niet opgenomen. De selectie voor actoren en

media werd gemaakt op basis van de resultaten van verkennende interviews die bij sleutelfiguren in

het Vlaamse onderwijsveld afgenomen zijn. De keuze werd tevens voorgelegd aan de stuurgroep en op

basis van hun suggesties aangepast.

1 Overheidscommunicatie en netoverschrijdende media

Van de Vlaamse overheid zijn volgende media van het departement Onderwijs en het ministerie van

de Vlaamse Gemeenschap in de analyse opgenomen:

 Officieuze codificatie van de onderwijswetgeving en reglementering (‘blauwe producten’),

 Coördinatie van de omzendbrieven (‘witte producten’),

 Rondes van Vlaanderen van de administratie basisonderwijs en de administratie secundair

onderwijs,

 Klasse voor Leerkrachten, Ouders en Leerlingen,

 Brochures en rapporten van het departement Onderwijs (bvb. over eindtermen, de beleidsnota

van de minister, …),

 Basis Info in het Basisonderwijs,

 Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs,

 De website van het departement Onderwijs,

 Infolijn departement Onderwijs

 Infolijn Vlaamse Gemeenschap

 Persberichten van de Vlaamse Regering, onderwerp onderwijs.

De blauwe en witte producten alsook Klasse, de Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs

en de website zijn in de vragenlijsten onderwerp voor een meer uitgebreide evaluatie.
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Figuur 2: Overzicht van de actoren die in de analyse aan bod komen.

OP GEMEENSCHAPSNIVEAU

Beleidsvorming

- De Vlaamse Regering

- De Vlaamse Regering, Minister van Onderwijs (en kabinet)

Beleidsvoering

- Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs

Beleidscontrole en -begeleiding

- Onderwijsinspectie en pedagogische begeleidingsdiensten

- Overlegstructuren op niveau van de Vlaamse gemeenschap: VLOR

- Algemeen :Stichting Lodewijk De Raet, omroepen, pers

- Onderwijsvakbonden

ACOD VSOA COV, COC

- Actoren in de Onderwijsnetten

ARGO OVSG, VSKO,

Officieel onderwijs Gesubsidieerd Gesubsidieerd

officieel onderwijs vrij onderwijs

- Ouderverenigingen

EVO, ROGO KOOGO VCOV

Onderwijsinstellingen

Directeurs – leden van het ondersteunend personeel –leerkrachten –ouders - leerlingen

OP LOKAAL NIVEAU

Van de VLOR werden in de analyse het tijdschrift ‘In Beraad’ en de website opgenomen. Van de

Stuurgroep Onderwijs van de Stichting Lodewijk de Raet kwamen de colloquia, rondetafelgesprekken

en open fora alsook de website aan bod.
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2 Netgebonden Media

In het communicatieaanbod van de onderwijsnetten werd een selectie gemaakt van de belangrijkste

schriftelijke media. Dit zijn voor het GO, OGO en VGO respectievelijk het Kaderblad, het OVSG-

Nieuws en de VSKO-mededelingen. Deze media werden net zoals de belangrijkste media van het

departement grondiger bekeken bij de beoordeling in de survey. Voor het VGO waren bovendien ook

enkele vragen gesteld over Forum en Barometer (in het basisonderwijs). Voor alle drie

onderwijsnetten was telkens ook de informatieronde als belangrijkste mondelinge media en de website

mee opgenomen.

3 Media van diverse belangengroepen (vakbonden en ouderverenigingen)

Verder waren in de case-studies een in de survey een aantal informatiebronnen van belangengroepen

mee opgenomen.

Van de onderwijsvakbonden kwamen De Syndicale Strijd het VSOA, Tribune van de ACOD

Brandpunt van het COC en Christene Basis Schoolvan het COV aan bod. Van de overkoepelende

ouderverenigingen waren in de analyse tijdschriften en websites opgenomen:

 het tijdschrift Brug van de VCOV, verder ook de VCOV dossiers en de VCOV-website,

 het tijdschrift Evocatief van EVO, verder ook de brochures van ROGO en de website,

 de KOOGO-info en de website.

4 Algemene media

Verder werden bij de analyse ook een aantal meer algemene media opgenomen, zoals TV, radio, dag-

en weekbladen, wetensschappelijke tijdschriften en vakbladen, en het onderwijszakboekje.

5 Binnen schoolse middelen

Op schoolniveau werden verder ook de belangrijkste mondelinge en schriftelijke media aangesproken

die de scholen gebruiken om informatie aan personeelsleden, ouders en leerlingen door te geven.
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2.2 Keuze van de onderzoeksmethode

Dit onderzoek beoogt niet om een representatief beeld te geven van de wijze waarop álle groepen uit

het onderwijsveld op de hoogte blijven van het onderwijsbeleid. Deze studie beperkt zich tot de

diverse geledingen die actief betrokken zijn bij het lokale schoolbeleid. De doelstelling is dus inzicht

verwerven in de wijze waarop directeurs, alsook leden van het ondersteunend personeel en

leerkrachten, ouders en leerlingen die actief betrokken zijn bij het schoolbeleid zich informeren over

het onderwijsbeleid. Om aan deze doelstelling tegemoet te komen hebben we geopteerd om twee

methoden te hanteren: enerzijds een kwalitatief, exploratief luik en anderzijds een representatieve

schriftelijke bevraging.

Vooraleer wede vragen voor de casestudies opstelden, namen we een aantal verkennende interviews af

bij sleutelfiguren uit het onderwijsveld.Het kwalitatief luik bestaat uit een aantal casestudies. Aan de

hand van verschillende diepte-interviews met respondenten uit vier basis- en zes secundaire scholen

proberen we een beeld te krijgen van de wijze waarop zij op de hoogte blijven van het

onderwijsbeleid.

In elke onderzochte basisschool werden volgende personen gecontacteerd en geïnterviewd:

-de directeur;

-een leerkracht die lid is van een orgaan dat het dagelijks beleid van de school mee bepaalt;

-een ouder die betrokken is bij het schoolbeleid (b.v. voorzitter van de oudervereniging, lid van de

participatieraad of lokale raad,…).

In de secundaire scholen werden naast bovenvermelde personen tevens volgende mensen bevraagd:

-de medewerker van het ondersteunend personeel die de informatie van het departement Onderwijs

het meeste opvolgt (b.v. omzendbrieven doorneemt, deelneemt aan de Ronde van

Vlaanderen,…);

-een leerling die betrokken is bij het schoolbeleid (voorzitter van de leerlingenraad, redactielid van

de schoolkrant,….).

Nadat we op deze manier een zicht verkregen over de wijze waarop de bevraagde directeurs, leden van

het ondersteunend personeel, leerkrachten, ouders en leerlingen van deze tien scholen zich informeren

over het onderwijsbeleid, wilden we eveneens een representatief beeld krijgen voor de onderzochte

groepen in alle scholen. Om deze reden werd een schriftelijke vragenlijst opgesteld. Vervolgens werd

een steekproef van 1500 respondenten uit 400 scholen - waarvan 250 basis- en 150 secundaire scholen

- getrokken en werden de vragenlijsten verstuurd.
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2.3 Kwalitatief luik: casestudies

2.3.1 Selectie van de cases

Bij de selectie van de tien scholen in de verkennende fase werd rekening gehouden met het

onderwijsniveau dat de school aanbiedt. Vier basisscholen en zes secundaire scholen werden in deze

onderzoeksfase betrokken. Het onderwijsnet waartoe de school behoort, was een tweede

selectiecriterium. Er werden drie scholen van het gemeenschapsonderwijs, twee stedelijke scholen en

vijf katholieke scholen geselecteerd.

2.3.2 Verloop van het kwalitatief onderzoek

In de kwalitatieve fase werd door middel van semi-gestructureerde interviews bij de verschillende

respondenten gepeild naar hun kennis en appreciatie van het communicatieaanbod over het

onderwijsbeleid. Meer bepaald werd de verschillende respondenten gevraagd naar hun kennis van de

verschillende informatiebronnen, de mate waarin ze deze raadplegen en hoe zij die beoordelen inzake

volledigheid, juistheid, duidelijkheid en bruikbaarheid. Daarnaast werd gevraagd naar de mate waarin

en de wijze waarop men aanvullende informatie over het onderwijsbeleid verwerft. Aan de hand van

de communicatie over twee concrete beleidsthema’s7 werd gepoogd een beeld te krijgen van de

informatiebehoeften van de verschillende respondenten tijdens de verschillende fasen van het

schoolbeleid.

7 Voor het basisonderwijs werden de beleidsthema’s “zorgverbreding” en “functiebeschrijving en evaluatie van
het personeel” gekozen; voor het secundair onderwijs “functiebeschrijving en evaluatie van het personeel” en
“het puntensysteem op basis waarvan het ondersteunend personeel bepaald wordt”.
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2.4 Kwantitatief luik: survey-onderzoek

2.4.1 Onderzoeksvragen

Op grond van de verzamelde gegevens tijdens het eerste onderzoeksgedeelte werd een vragenlijst

ontwikkeld, waarin volgende onderwerpen aan bod kwamen:

1) De kenmerken van scholen en respondenten.

In de vragenlijst werden een aantal kenmerken van de scholen en de respondenten opgenomen.

De voornaamste schoolkenmerken zijn het onderwijsniveau en het onderwijsnet van de school. We

maken een onderscheid tussen basis- en secundaire scholen enerzijds en tussen gemeenschapsscholen,

stedelijke/gemeentelijke scholen en katholieke scholen anderzijds.

De positie van de respondent in de school is het belangrijkste persoonskenmerk van de respondent. In

de analyses wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende posities: directeur, lid van het

ondersteunend personeel (enkel SO), leerkracht, ouder en leerling (enkel SO).

2) Het communicatieaanbod

De onderzoeksvragen omtrent het communicatieaanbod omvatten vier delen: de bekendheid, het

belang, het gebruik en de beoordeling van de verschillende media.

In eerste instantie gaan we na in welke mate het communicatieaanbod van de diverse onderwijsactoren

de verschillende doelgroepen bereikt. Hierbij aansluitend onderzoeken we op welke media de diverse

doelgroepen hoofdzakelijk beroep doen om op de hoogte te blijven van het onderwijsbeleid. Meer

bepaald is van een dertigtal media nagegaan (1) of de respondenten deze kennen en (2) hoe belangrijk

ze deze vinden om op de hoogte te blijven van het onderwijsbeleid. Met behulp van variantie-analyse

gaan we na of er significante verschillen zijn naargelang het onderwijsnet, -niveau of de positie van de

respondent in de school.

Verder onderzoeken we hoe frequent de respondenten de media gebruiken. Voor een aantal

informatiekanalen is bovendien nagegaan in welke fase(s) van het schoolbeleid deze geraadpleegd

worden. Ook hier gaan we na of de resultaten differentiëren volgens het onderwijsnet of de positie van

de respondent in de school.

Inzake de beoordeling van de media werd de respondenten gevraagd om per medium een aantal

stellingen te beoordelen op een vijfpuntenschaal gaande van helemaal oneens tot helemaal eens. De

uitspraken hebben zowel betrekking op inhoudelijke als vormelijke kenmerken van de media. Door

middel van variantie-analyse gaan we na of er significante verschillen zijn naargelang onderwijsnet, -

niveau of positie van de respondent in de school.
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3) Profiel van de directeurs en hun visie over communicatie

In de casestudies is vastgesteld dat de directeurs van elkaar verschillen in de wijze waarop zij gebruik

maken van het informatieaanbod van de verschillende onderwijsactoren.

In de survey beschikken we over drie indicatoren om de directeurs te typeren, namelijk:

1) de mate waarin de directeur anticipeert op de toekomstige onderwijsregelgeving;

2) de leiderschapsstijl van de directeur;

3) de mate waarin de directeur de leerkrachten betrekt in de besluitvorming op school.

Voor elk van deze drie indicatoren gaan we na of er een verband is met de wijze waarop de directeur

omgaat met het communicatieaanbod. Meer bepaald onderzoeken we of er een verband is tussen elk

van deze indicatoren en

1) het belang dat de directeur toekent aan media om zich te informeren over het onderwijsbeleid;

2) de wijze waarop de directeur de schriftelijke media gebruikt i.f.v. het schoolbeleid;

3) de knelpunten die de directeur identificeert m.b.t. de overheidscommunicatie over het

onderwijsbeleid;

4) de mate waarin de directeur personeelsleden, ouders en leerlingen duiding geeft bij de

informatie over het onderwijsbeleid.

We gebruiken zowel correlatie-analyse als variantie-analyse om deze verbanden te onderzoeken.

4) Betrokkenheid van leraars, ouders en leerlingen bij inspraakorganen in relatie tot hun

visie op communicatie

De leerkrachten, ouders en leerlingen uit dit onderzoek zijn allen actief betrokken bij het schoolbeleid.

We gaan per respondentengroep na of er een verband is tussen de invloed op het schoolbeleid van het

inspraakorgaan waar de respondent lid van is en het belang dat hij toekent aan de diverse

informatiekanalen over het onderwijsbeleid. Verder onderzoeken we of respondenten op basis van de

impact van ‘hun’ inspraakorgaan op het schoolbeleid verschillen inzake hun opvattingen over de rol

van overheid en school in de communicatie over het onderwijsbeleid. Bovendien bekijken we of ze de

communicatie van de overheid over het onderwijsbeleid anders evalueren.

5) Pioritaire aanspreekpunten om informatie over de onderwijsreglementering te

verkrijgen

Een belangrijke onderzoeksvraag is welke aanspreekpunten directeurs, leden van het ondersteunend

personeel, leerkrachten, ouders en leerlingen bij voorkeur contacteren indien ze informatie wensen
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over de onderwijsreglementering. Het betreft hier informatie die men onvoldoende terugvindt in de

regulier aangeboden communicatiekanalen. Een onderzoeksvraag die hierbij aansluit heeft betrekking

op de motieven van respondenten om voor een bepaald aanspreekpunt te kiezen.

Met behulp van de chikwadraattoest gaan we na of er verschillen zijn naargelang de positie van de

respondent in de school. Verder onderzoeken we binnen elke respondentengroep of er significante

verschillen zijn naargelang het onderwijsniveau of -net (en voor de directeurs: naargelang het profiel

van de directeur).

6) Informatiedoorstroming binnen de school

Met betrekking tot de informatiedoorstroming binnen de school onderzoeken we:

1) welke schriftelijke informatiebronnen van het departement Onderwijs en de netten de directeur

doorgeeft aan de personeelsleden van de school;

2) wat het belang is van schoolinterne media om informatie over het onderwijsbeleid door te geven

aan personeelsleden;

3) de houding van de directeur en de andere personeelsleden m.b.t. de schoolinterne

informatiedoorstroming over het onderwijsbeleid.

7) Algemene evaluatie van de communicatie van de overheid

In een laatste onderdeel gaan we na hoe de verschillende respondentengroepen de

overheidscommunicatie over het onderwijsbeleid in het algemeen evalueren. We onderzoeken of er

opmerkelijke verschillen zijn volgens de positie van de respondent in de school, het onderwijsnet en

het onderwijsniveau.

2.4.2 Steekproef

Zoals hierboven gesteld is het niet de bedoeling van deze studie om een representatief beeld te geven

voor het hele onderwijsveld maar slechts voor de diverse geledingen die actief betrokken zijn bij het

schoolbeleid. Vandaar dat de keuze van de respondenten voor de survey beperkt werd tot de personen

die actief betrokken zijn bij het schoolbeleid. Omdat de directeur voor de eigen school het beste kan

inschatten welke medewerker van het ondersteunend personeel, leerkracht, ouder en leerling het beste

aan dit profiel beantwoorden, werd geopteerd om deze groepen via de directeur te contacteren.

Vooraf werd geopteerd om de tien scholen uit het kwalitatief luik en de scholen die meewerkten aan

het testen van de vragenlijst (cfr. 2.4.3) niet opnieuw schriftelijk te bevragen. Om de complexiteit van
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de steekproef en de vragenlijst te beperken werd tevens beslist om scholen met volgend profiel niet op

te nemen:

-vrije scholen die niet behoren tot het katholiek onderwijs;

-scholen die ingericht worden door een provinciale overheid;

-scholen die buitengewoon onderwijs aanbieden;

-secundaire scholen die uitsluitend deeltijds onderwijs aanbieden;

-secundaire scholen die geen derde graad aanbieden;

-secundaire scholen die enkel een vierde graad aanbieden.

Vervolgens werd een gestratificeerde steekproef getrokken uit alle Vlaamse basis- en secundaire

scholen. Uitgaande van de gegevens uit het Statistisch Jaarboek (Ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap, departement Onderwijs, 1999) werd hierbij gestreefd naar representativiteit ten aanzien

van het onderwijsnet, het onderwijsniveau en de geografische ligging van de school (tot op het niveau

van de provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Gezien de verdeling van de scholen over de verschillende onderwijsnetten voor zowel basis- als

secundaire scholen zeer onevenredig is, zouden bij een volledig proportionele steekproef de groepen

uiteindelijk te klein worden om er gefundeerde uitspraken over te doen. Vandaar dat de aantallen

gewogen werden. Zo worden er voor het basisonderwijs in verhouding tot de verdeling van de totale

populatie meer scholen van het gemeenschapsonderwijs en minder scholen van het katholiek

onderwijs geselecteerd. Bij het secundair onderwijs is er een verschuiving naar meer scholen van het

stedelijk en minder scholen van het katholiek onderwijs. Tabel 2.1 en 2.2 geven een overzicht van de

uiteindelijke verdeling van de steekproefaantallen.

Tabel 2.1 Gewogen steekproefverdeling van basisscholen.

Gemeenschaps-
onderwijs

Katholiek
onderwijs

Stedelijk /
Gemeentelijk

onderwijs

TOTAAL
per provincie

Antwerpen 13 34 19 66

Vlaams-Brabant 8 16 11 35

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4 6 3 13

West-Vlaanderen 12 29 8 49

Oost-Vlaanderen 13 29 11 53

Limburg 10 19 5 34

TOTAAL per onderwijsnet 60 133 57 250
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Tabel 2.2 Gewogen steekproefverdeling van secundaire scholen

Gemeenschaps-
Onderwijs

Katholiek
onderwijs

Stedelijk /
Gemeentelijk

onderwijs

TOTAAL
per provincie

Antwerpen 10 24 10 44

Vlaams-Brabant 5 12 3 20

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2 2 1 5

West-Vlaanderen 8 19 1 28

Oost-Vlaanderen 10 18 4 32

Limburg 7 13 1 21

TOTAAL per onderwijsnet 42 88 20 150

Voor de concrete steekproeftrekking werd gebruik gemaakt van het INAG-programma van het

departement Onderwijs dat een overzicht biedt van alle Vlaamse basis- en secundaire scholen van het

schooljaar 1999-2000.

2.4.3 Verloop van het kwantitatief onderzoek

Op grond van de verzamelde gegevens tijdens de eerste onderzoeksfase werd een vragenlijst

ontwikkeld. Omdat de informatiebronnen over het onderwijsbeleid verschillen naargelang

onderwijsniveau, onderwijsnet en doelgroep werden in eerste instantie achttien verschillende versies

ontwikkeld. Eerst werd een onderscheid gemaakt naargelang het onderwijsniveau dat de school

aanbiedt. Vervolgens werd binnen elk onderwijsniveau een onderscheid gemaakt naargelang de positie

van de respondent in de school.

Voor het basisonderwijs werden specifieke vragenlijsten ontwikkeld voor directeurs, leerkrachten en

ouders. Voor het secundair onderwijs werden vragenlijsten opgemaakt voor directeurs, medewerkers

van het ondersteunend personeel, leerkrachten, ouders en leerlingen. Voor de directeurs, de leden van

het ondersteunend personeel en de leerkrachten werd vervolgens een specifieke vragenlijst opgemaakt

per onderwijsnet. Voor de ouders en de leerlingen werd in eerste instantie geen onderscheid gemaakt

naargelang het onderwijsnet.

Deze vragenlijst werd voorgelegd aan een stuurgroep bestaande uit communicatiedeskundigen uit

diverse organisaties uit de non-profit sector en het hoger onderwijs. De stuurgroepleden hebben de

vragenlijst gedetailleerd besproken en op basis van hun suggesties en opmerkingen zijn een aantal

aanpassingen gemaakt.

Vervolgens werd de vragenlijst getest. Voor elke respondentengroep werden personen gevraagd om de

vragenlijst in te vullen en feedback te geven. Op grond van deze feedback werd o.m. beslist om ook

voor de ouders een afzonderlijke versie op te stellen per onderwijsnet. De overkoepelende
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ouderverenigingen gaan immers in grote mate samen met het onderwijsnet zodat het weinig zin heeft

om alle ouders te bevragen over de informatiekanalen van alle overkoepelende ouderverenigingen.

Uiteindelijk zijn er dus tweeëntwintig versies van de vragenlijst opgemaakt (cfr. tabel 2.3). Voor het

basisonderwijs kunnen drie groepen respondenten onderscheiden worden, die telkens een voor het

onderwijsnet aangepaste versie van de vragenlijst kregen. In het secundair onderwijs zijn er vijf

verschillende groepen respondenten. Enkel voor de leerlingen werd geen onderscheid gemaakt volgens

het onderwijsnet. De directeurs, leden van het ondersteunend personeel, leerkrachten en ouders kregen

wel een netspecifieke vragenlijst. In bijlage is als voorbeeld een vragenlijst opgenomen voor directeurs

van het basisonderwijs (cfr. bijlage B.1.1).

Tabel 2.3 Overzicht van de verschillende soorten vragenlijsten

ONDERWIJS –
NIVEAU

POSITIE IN DE SCHOOL

Basisonderwijs 1/2/3
Directeur
(GO/OGO/VGO)

4/5/6
Leerkracht
(GO/OGO/VGO)

7/8/9
Ouder
(GO/OGO/VGO)

Secundair
Onderwijs

10/11/12
Directeur
(GO/OGO/VGO)

13/14/15
Ondersteunend
personeel
(GO/OGO/VGO)

16/17/18
Leerkracht
(GO/OGO/VGO)

19/20/21
Ouder
(GO/OGO/VGO)

22
Leerling

De directeurs van de 400 geselecteerde scholen kregen een bundel bestaande uit drie (basisscholen) of

vijf vragenlijsten (secundaire scholen). Eén van de vragenlijsten was voor hen zelf bestemd. Er werd

gevraagd om de andere vragenlijsten uit de delen volgens welbepaalde richtlijnen. Zo werd gevraagd

om

-de vragenlijst voor de leerkracht te bezorgen aan een leerkracht die deel uitmaakt van een orgaan

dat het dagelijks beleid van de school mee bepaalt (b.v. directieraad, pedagogisch college,…);

-de vragenlijst voor de ouder te bezorgen aan de voorzitter van het oudercomité of aan de

oudervertegenwoordiger in de lokale raad of participatieraad.

De directeurs van secundaire scholen werden tevens verzocht om

-de vragenlijst voor het ondersteunend personeel te bezorgen aan de medewerker van het

ondersteunend personeel die de informatie van het departement Onderwijs het meeste opvolgt

(b.v. omzendbrieven doorneemt, deelneemt aan de Ronde van Vlaanderen,…);

-de vragenlijst voor de leerling te bezorgen aan een leerling die betrokken is bij het schoolbeleid

(bij voorkeur de voorzitter van de leerlingenraad, redactielid van de schoolkrant,….).
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2.4.4. Respons

2.4.4.1 Responsgraad volgens aantal scholen

1) Onderwijsniveau

De vragenlijsten werden opgestuurd naar 400 scholen, waarvan 250 basisscholen en 150 secundaire

scholen. In totaal kwam er een reactie van 285 van de 400 scholen of 71%. De responsgraad van de

scholen verschilt volgens onderwijsniveau: twee derde van de scholen van het basisonderwijs

reageerde tegenover bijna vier vijfde van de scholen van het secundair onderwijs.

Tabel 2.4 Respons in aantal scholen, per onderwijsniveau.

Respons Basisonderwijs Secundair Onderwijs

Absolute aantallen

(respons en totaal8)

168 / 250 117 / 150

Procentueel 67% 78%

Tabel 2.5 Verdeling van de scholen in populatie en steekproef, per onderwijsniveau.

Verdeling Basisonderwijs Secundair Onderwijs

Steekproef en totale populatie 250 / 2154 150 / 895

Procentueel 11,6% 16,7%

Respons (r/t) van scholen 168 / 2154 117 / 895

Procentueel 7,8% 13,0%

In het basisonderwijs werd naar 11,6% van alle scholen uit de totale populatie een bundel vragenlijsten

opgestuurd, in het secundair onderwijs naar 16,7%. Door de deelname van 71% van de scholen kregen

we hiermee in het basisonderwijs van bijna 8% van alle 2154 scholen een reactie, in het secundair

onderwijs zijn dit 13% van de 895 scholen.

2) Onderwijsnet

De responsgraad volgens het aantal scholen waarvan we een reactie kregen, verschilt binnen elk

onderwijsniveau volgens net (cfr. tabel 2.6). Telkens kregen we verhoudingsgewijs het minst aantal

reacties van scholen van het gemeenschapsonderwijs en het meest van scholen van het katholiek

onderwijs. De verschillen per onderwijsniveau blijven op het niveau van de netten behouden, gezien

ook binnen elk net verhoudingsgewijs meer secundaire scholen dan basisscholen deelgenomen

hebben.

8 in alle volgende tabellen waar tevens de respons ten opzichte van het totaal in de steekproef weergegeven is,
wordt dit r/t genoemd.
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Tabel 2.6 Respons in aantal scholen, per net en onderwijsniveau.

Onderwijsniveau GO OGO VGO

Basisonderwijs (r/t) 33 / 60 36 / 57 99 / 133

55% 63% 74%

Secundair Onderwijs (r/t) 27 / 42 14 / 20 76 / 88

64% 70% 86%

BaO en SO samen (r/t) 60 / 102 50 / 77 175 / 221

59% 65% 79%

Tabel 2.7 Verdeling van de scholen in populatie en steekproef, per net en onderwijsniveau.

Onderwijsniveau GO OGO VGO

Basisonderwijs

Steekproef en totale populatie 60 / 336 57 /491 133 / 1327

Percentage 17,8% 11,6% 10,0%

Respons en totale populatie 33 / 336 36 / 491 99 / 1327

Percentage 9,8% 7,3% 7,5%

Secundair Onderwijs

Steekproef en totale populatie 43 / 257 20 / 56 88 / 582

Percentage 16,7 % 35,7 % 15,1 %

Respons en totale populatie 27 / 257 14 / 56 76 / 582

Percentage 10,5 % 25 % 13,0 %

Doordat we werkten met een gewogen steekproef, verschilde het aandeel scholen dat per net bevraagd

werd. In het basisonderwijs werden er verhoudingsgewijs gemiddeld zeven percent meer scholen van

het gemeenschapsonderwijs dan van de andere netten bevraagd. Door de relatief lage responsgraad in

deze scholen is de weging echter nagenoeg genivelleerd.

In het secundair onderwijs werden er verhoudingsgewijs meer scholen van het OGO bevraagd. Ook

voor dit onderwijsniveau was de respons van het gemeenschapsonderwijs relatief laag, en ook de

weging van het OGO verloor haar effect.

3) Verdeling van de scholen in Vlaanderen

De gewogen steekproefverdeling is zo opgesteld dat binnen één onderwijsniveau en één net voor alle

regio’s, dus de Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een zelfde aandeel aan

scholen gekozen is.

De schoolresponsgraad van 67 % in het basisonderwijs is niet gelijkmatig verdeeld over de regio’s. Uit

tabel 2.8 blijkt dat er in de provincie Limburg duidelijk een grotere proportie scholen reageerden,

terwijl het aandeel participerende scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest relatief klein is. In
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het secundair onderwijs is de responsgraad van scholen uit West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-

Brabant hoger dan het gemiddelde van 78%.

Tabel 2.8 Proportie meewerkende scholen per provincie (en het BHG) en schoolniveau.

Aantal scholen Antwerp. Vlaams

Brabant

West-

Vlaand.

Oost –

Vlaand.

Limburg BHG

Basisonderwijs (r/t)

Percentage

43 / 66

65%

22 / 35

63%

34 / 49

69%

37 / 54

68%

26 / 34

76%

6 / 12

50%

Secundair onderwijs

(r/t)

Percentage

33 / 45

73%

16 / 20

80%

25 / 28

89%

23 / 32

72%

18 / 20

90%

2 / 6

33%

Totaal aantal scholen

Percentage

76 / 111

68%

38 / 55

69%

59 / 77

77%

60 / 86

70%

44 /54

81%

8 / 18

44%

Onderstaande tabel geeft de verhoudingen weer van het aantal scholen dat gekozen werd per provincie

(en het BHG) en het aantal scholen die reageerden ten opzichte van de totale populatie aan scholen in

Vlaanderen.

Tabel 2.9 Verdeling van de steekproef scholen en de meewerkende scholen over de provincies en het BHG.

Onderwijsniveau Antwerp. Vlaams

Brabant

West-

Vlaand.

Oost –

Vlaand.

Limburg BHG

Basisonderwijs

Steekproef / totale populatie

Percentage

Respons / totale populatie

Percentage

66 / 573

11,5%

43 / 573

7,5%

35 / 301

11,6%

22 / 301

7,3%

49 / 427

11,5%

34 / 427

7,9%

54 / 460

11,7%

37 / 460

8,0%

34 / 291

11,7%

26 / 291

8,9%

12 / 101

11,8%

6 / 101

5,9%

Secundair onderwijs

Steekproef / totale populatie

Percentage

Respons / totale populatie

Percentage

45 / 252

17,9%

33 / 252

13,5%

20 / 119

16,8%

16 / 119

13,5%

28 / 175

16,0%

25/ 175

14,3%

32 / 193

16,6%

23 / 193

11,9%

20 / 123

16,2%

18 / 123

14,6%

6 / 33

18,1%

2 / 33

6,1%

4) Aantal antwoorden per school

In de basisscholen werden er telkens drie respondenten bevraagd, en in de secundaire scholen vijf. In

het basisonderwijs werden een directeur, een leerkracht en een ouder ondervraagd en in het secundair

onderwijs een lid van het ondersteunend personeel en een leerling naast de drie vorigen. De scholen

waarvan we alle vragenlijsten terugkregen, staan in de volgende drie tabellen telkens grijs gemarkeerd.
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Onderstaande tabel geeft weer hoeveel respondenten er per school geantwoord hebben in het

basisonderwijs.

Tabel 2.10 Basisonderwijs: aantal meewerkende scholen naar aantal respondenten.

Aantal respondenten
0 1 2 3

Aantal scholen 82 15 44 1099

Percentage 33% 24% 43%
Percentage van scholen die gereageerd hebben 35% 65%

In het basisonderwijs reageerden 82 van de 250 scholen helemaal niet, van 59 scholen kregen we één

of twee vragenlijsten terug gezonden en van 109 scholen kregen we alle drie de vragenlijsten terug.

Van de 168 basisscholen die gereageerd hebben, werden dus bij bijna twee derde van de scholen alle

vragenlijsten teruggezonden.

In het secundair onderwijs kwam er van 42 van de 150 scholen geen reactie. Bij 58 scholen werden er

één tot vier vragenlijsten teruggezonden. Bij de helft van de 117 secundaire scholen die gereageerd

hebben, werden alle vijf verzonden vragenlijsten teruggestuurd.

Tabel 2.11 Secundair Onderwijs: aantal meewerkende scholen naar aantal respondenten.

Aantal respondenten
0 1 2 3 4 5

Aantal scholen 42 6 10 17 25 59

Percentage 28% 39% 39%
Percentage van scholen die gereageerd hebben 50% 50%

Deze responspatronen keren terug in de verschillende netten (cfr. tabel B.1.2 in bijlage 1) indien we

enkel kijken naar het basisonderwijs. Zowel bij scholen van het gemeenschapsonderwijs, van het OGO

als van het VGO waren de inzendingen van twee derde van de scholen volledig.

In het secundair onderwijs blijken er daarentegen vrij grote verschillen in het responspatroon per net te

zijn. Zo was in het gemeenschapsonderwijs slechts één derde van de inzendingen volledig, terwijl dit

in het OGO en het VGO ruim de helft van de deelnemende scholen was.

Bij wijze van besluit kan opgemerkt worden dat er in het secundair onderwijs verhoudingsgewijs

minder scholen van het gemeenschapsonderwijs reageerden en dat er van deze scholen minder

volledige inzendingen waren ten opzichte van de twee andere netten.

9 Bij de basisscholen waren er vier gevallen waar het opsturen van de tweede zending en het terugsturen van de
vragenlijsten overlapte, zodat de scholen vier vragenlijsten terugstuurden.
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2.4.4.2 Responsgraad volgens aantal respondenten

In totaal kregen we antwoorden van 912 respondenten, dat zijn 61% van de oorspronkelijk 1500

verstuurde vragenlijsten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de positie die de respondenten

hebben in de school, hoe zij verdeeld zijn over de verschillende netten en de onderwijsniveaus.

Voor wat betreft de positie van de respondenten is voor beide onderwijsniveaus van scholen van het

OGO en het VGO telkens de groep ‘directeurs’ het sterkst vertegenwoordigd. Voor basisscholen van

het gemeenschapsonderwijs zijn dit de leerkrachten, in het secundair zijn de leerlingen het sterkst

vertegenwoordigd.

De responsgraad in het secundair onderwijs ligt iets hoger dan in het basisonderwijs, behalve voor

ouders en leerkrachten van het gemeenschapsonderwijs, waar we verhoudingsgewijs meer antwoorden

van het basisonderwijs kregen.

Tabel 2.12 Respons in aantal respondenten per onderwijsniveau, en positie binnen de school, absolute

aantallen en percentages.

Dir OP Lkr Ouder Lln Totaal per
niveau

Basisonderwijs 152 / 250

61%

143 / 250

57%

141 / 250

56%

436 / 750

58%

Secundair Onderwijs 100 / 150

67%

97 / 150

65%

91 / 150

61%

93 / 150

62%

95 / 150

63%

476 / 750

63%

Totaal per positie 252 / 400

63%

97 / 150

65%

234 / 400

59%

234 / 400

59%

95 / 150

63%

912 / 1500

61%

Indien we de respondenten samen nemen per positie, ongeacht het onderwijsniveau of het net (cfr.

tabel B.1.3 in bijlage 1), dan zijn er slechts geringe verschillen tussen de groepen. De leden van het

ondersteunend personeel doen het met 65% respons het best, directeurs en leerlingen volgen met 63%,

leerkrachten en ouders komen op de derde plaats met 59% respons.
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DEEL II HORIZONTALE ANALYSE VAN DE CASESTUDIES

INLEIDING

In bijlage worden de tien cases volgens eenzelfde stramien beschreven. Daarin komen de

typering van de school en de respondenten, de wijze waarop de respondenten omgaan met het

informatieaanbod van de verschillende onderwijsactoren, de informatiedoorstroming binnen de

school en de wijze waarop de respondenten aanvullende informatie over het onderwijsbeleid

verwerven aan bod. Daarnaast wordt aan de hand van de communicatie over twee concrete

beleidsthema’s1 een beeld geschetst van de informatiebehoeften van de verschillende

respondenten tijdens de verschillende fasen van het schoolbeleid. Elke case wordt besloten met

een overzicht van de standpunten van de respondenten over de communicatie van het

departement Onderwijs.

In dit deel wordt de analyse gerapporteerd over de tien cases heen. Achtereenvolgens komt de

visie van de directeurs, de leerkrachten, de ouders, het ondersteunend personeel en de

leerlingen aan bod. Per positie van de respondent in de school wordt eerst een beschrijving

gegeven van de kenmerken van de respondenten. De directeurs worden getypeerd op basis van

de wijze waarop ze hun schoolbeleid uitbouwen.

Vervolgens wordt per respondentengroep beschreven hoe zij omgaan met het

communicatieaanbod van de verschillende onderwijsactoren, hoe ze de specifieke media

beoordelen en welke hun prioritaire aanspreekpunten zijn om informatie over het

onderwijsbeleid te verkrijgen die onvoldoende aan bod komt in de reguliere media. Bij de

directeurs wordt tevens weergegeven op welke wijze zij informatie over het onderwijsbeleid

doorgeven aan personeelsleden, ouders en leerlingen. Bij personeelsleden, ouders en leerlingen

wordt hun evaluatie van deze schoolinterne informatiedoorstroming behandeld. Tenslotte wordt

bij elke respondentengroep beschreven hoe zij de communicatie van de onderwijsoverheid over

het onderwijsbeleid algemeen evalueren.

1 Voor het basisonderwijs werden de beleidsthema’s “zorgverbreding” en “functiebeschrijving en
evaluatie van het personeel” gekozen; voor het secundair onderwijs “functiebeschrijving en evaluatie
van het personeel” en “het puntensysteem op basis waarvan het ondersteunend personeel bepaald
wordt”.



52

HOOFDSTUK 1 DIRECTEURS

1.1 Typering van de directeurs

Het is duidelijk dat de schoolleider een belangrijke positie inneemt in de communicatie tussen

de onderwijsactoren en de school. Uit de cases blijkt dat de directeurs van elkaar verschillen in

de wijze waarop zij hun schoolbeleid uitbouwen. Meer bepaald worden – onafhankelijk van

onderwijsniveau en -net - voor volgende belangrijke kenmerken verschillen tussen de directeurs

vastgesteld:

- de mate waarin de directeur de leerkrachten betrekt in de besluitvorming

- de mate waarin de directeur het beleidsvoerend vermogen benut

- de mate waarin de directeur betrokken is bij de beleidsontwikkelingen op macroniveau

- de houding van de directeur t.o.v. de centrale onderwijsactoren (overheid, koepel)

1.1.1 Betrokkenheid van leerkrachten in de besluitvorming

Sommige directeurs (directeurs A, B, I en J) staan in een eerder hiërarchische verhouding tot de

personeelsleden. Leerkrachten en ouders worden weinig betrokken in de besluitvorming. De

directeurs nemen de meeste beslissingen, hierbij eventueel ondersteund door een directieteam

(secundaire scholen I en J). Zelfs als er participatieorganen aanwezig zijn, hebben de bevraagde

personeelsleden, ouders en leerlingen niet het gevoel dat zij werkelijk inspraak hebben in het

schoolbeleid.

Andere directeurs (directeurs C, E, G en H) hechten veel belang aan overleg en

bespreekbaarheid van het schoolbeleid. Zij stoppen veel energie in het uitbouwen van overleg-

en participatiestructuren die de personeelsleden daadwerkelijk inspraak bieden. Daarnaast

stimuleren zij ook ouders en – voor het secundair onderwijs - leerlingen om hun wensen en

behoeften aan de schoolleiding mee te delen.

De directeurs van de scholen D en F hebben vooral directe en persoonlijke contacten met

personeelsleden, ouders en leerlingen. Zij stimuleren een open schoolcultuur met veel ruimte

voor informeel en spontaan overleg. Er zijn evenwel weinig structureel ingebouwde overleg- en

inspraakmomenten.
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1.1.2 Beleidsbenuttend vermogen van de directeur

De directeurs van de scholen C, E, G en H zijn vrij dynamische figuren die een actief beleid

voeren en daarbij trachten te anticiperen op vernieuwingen in het onderwijsbeleid.

Het beleid van de directeurs A, B, D, F, I en J beperkt zich veeleer tot het uitvoeren van de

onderwijsreglementering. Er worden weinig initiatieven genomen om in te spelen op tendensen

in het Vlaamse onderwijsbeleid.

1.1.3 Beleidsbetrokkenheid van de directeur

Bepaalde directeurs (directeurs A, B, en I) zijn weinig geïnteresseerd in de

beleidsontwikkelingen op macroniveau. Zij nemen veeleer een afwachtende houding aan en

hebben niet echt duidelijk zicht op de rol van de verschillende onderwijsactoren in het Vlaamse

onderwijsbeleid.

Andere directeurs (van de scholen C, E en G) volgen de ontwikkelingen in het onderwijsbeleid

op de voet en zijn goed in staat om deze in een ruimere context te situeren. Hiertoe gaan ze

actief op zoek naar informatie over de prioriteiten in het (internationale) onderwijsbeleid. Ze

raadplegen een brede waaier van informatiebronnen.

De directeurs D, F, H en J bevinden zich tussen de bovenvermelde groepen. Zij volgen de

ontwikkelingen in het onderwijsbeleid vooral in functie van de implementatie van de

reglementering in hun eigen school en dus vanuit de context van de eigen school. Deze

directeurs baseren zich voornamelijk op de reguliere communicatiekanalen van de centrale

onderwijsactoren.

1.1.4 Houding van de directeur t.o.v. de onderwijsactoren

De directeurs van de scholen A, B, D, F, H, I en J kunnen getypeerd worden als ‘volgzaam’

t.a.v. de Vlaamse overheid en/of t.a.v. de koepel en inrichtende macht van hun school. Zij

verwachten van hen vrij concrete richtlijnen om het beleid te implementeren.
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De directeurs van de scholen C, E, G en J stellen zich daarentegen vrij onafhankelijk op t.a.v.

de centrale onderwijsactoren. Zij zijn veeleer voorstander van meer autonomie voor de scholen.

1.1.5 Typering van de directeurs

Weinig Matig Sterk

Leerkrachten betrekken bij schoolbeleid A, B, I, J D, F C, E, G, H

Beleidsvoerend vermogen benutten A, B, D, F, I, J C, E, G, H

Beleidsontwikkelingen volgen A, B, I D, F, H, J C, E, G

Afhankelijk Onafhankelijk

Houding t.o.v. onderwijsactoren A, B, D, F, H,I, J C, E, G

Op basis van de combinatie van deze kenmerken werd een typering van de directeurs

geconstrueerd. Volgende types schoolleider worden onderscheiden:

De eerder reactieve directeurs (directeurs A, B, I en J): deze directeurs hebben een vrij

hiërarchische relatie met de personeelsleden. Zij nemen in grote mate zelf de beslissingen.

Leerkrachten en ouders worden weinig betrokken in de besluitvorming. Verder zijn deze

directeurs weinig tot matig op de hoogte van de tendensen in het Vlaamse onderwijsbeleid. Het

schoolbeleid beperkt zich grotendeels tot het uitvoeren van de onderwijsreglementering. Hierbij

verwachten ze vrij concrete richtlijnen van de overheid en/of koepel of inrichtende macht.

De eerder proactieve directeurs (directeurs C, E, G en H): deze directeurs voeren een

participatief beleid; ze hechten veel belang aan de betrokkenheid van leerkrachten in de

besluitvorming en stimuleren de inspraak van ouders en leerlingen. Het zijn vrij dynamische

figuren die goed tot zeer goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het (internationale)

onderwijsbeleid en die hierop anticiperen in hun schoolbeleid. Uitgezonderd de directeurs van

school H, stellen deze schoolleiders zich onafhankelijk op t.a.v. de centrale onderwijsactoren en

pleiten ze voor verregaande autonomie voor de scholen.

De directeurs van de familiescholen (directeurs D en F): deze directeurs hebben een open

relatie met de personeelsleden, de ouders en de leerlingen. Ze bieden veel kansen tot informeel
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en spontaan overleg maar hebben weinig aandacht voor gestructureerde inspraakmogelijkheden.

Voor zover deze directeurs de ontwikkelingen in het onderwijsbeleid volgen, is dit steeds

vanuit de schoolgebonden context. Hun beleid beperkt zich vooral tot het uitvoeren van de

onderwijsreglementering. Zij wensen hiervoor vrij concrete voorschriften van de overheid en/of

koepel of inrichtende macht.

1.2 Evaluatie van het informatieaanbod van de onderwijsactoren

Uit de cases blijkt dat de directeurs van elkaar verschillen in de wijze waarop zij gebruik maken

van het informatieaanbod van de verschillende onderwijsactoren.

1.2.1 Departement Onderwijs

1.2.1.1 Officieuze codificatie van de onderwijswetgeving en reglementering

De meeste directeurs uit de cases gebruiken de officieuze codificatie van de

onderwijswetgeving en reglementering, de zogenaamde ‘blauwe producten’, zelden of nooit.

Drie directeurs (directeurs B, D en H) geven onomwonden toe dat de blauwe producten in hun

school ongelezen geklasseerd worden. Anderen stellen dat ze deze informatiebron enkel

diagonaal lezen of gebruiken als een soort naslagwerk. Beide groepen directeurs stellen dat dit

informatiekanaal onvoldoende aangeeft wat de reglementering inhoudt.

Enkel de directeurs C, F en J vinden dat de blauwe producten voldoende belangrijke informatie

bevatten om deze grondiger door te nemen. Zij beperken zich weliswaar tot de reglementering

die specifiek betrekking heeft op hun school.

Hoewel de directeurs de informatiewaarde van de blauwe producten enigszins verschillend

beoordelen, zijn ze het er over eens dat het taalgebruik onaantrekkelijk, moeilijk en

ingewikkeld is. Ook de lay-out wordt als onaantrekkelijk bestempeld. Beide aspecten maken

deze informatiebron volgens de directeurs moeilijk leesbaar en weinig gebruiksvriendelijk om

er specifieke informatie in op te zoeken. Slechts directeur J, die een opleiding

bestuurswetenschappen gevolgd heeft en bovendien enige tijd in de administratie Secundair

onderwijs gewerkt heeft, ondervindt weinig moeilijkheden bij het raadplegen van de blauwe

producten.
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1.2.1.2 Coördinatie van de omzendbrieven

Het is opvallend dat alle eerder proactieve directeurs de omzendbrieven van het departement

Onderwijs omschrijven als een belangrijke informatiebron waar ze frequent en intensief

gebruik van maken.

De eerder reactieve directeurs daarentegen nemen de omzendbrieven na ontvangst hoogstens

diagonaal door. Slechts indien een bepaalde reglementering onvoldoende behandeld wordt in de

informatiekanalen van hun koepel of inrichtende macht, grijpen ze naar de omzendbrieven

terug. Directeur J vormt een uitzondering. Hoewel zij hierboven getypeerd wordt als een eerder

reactieve directeur, zijn de omzendbrieven voor haar een nuttig instrument voor het dagelijks

beleid van de school. Wellicht is haar achtergrond (opleiding bestuurswetenschappen,

professionele ervaring in de administratie Secundair onderwijs) hier niet vreemd aan.

De directeurs van de familiescholen bevinden zich in een tussenpositie. Zij nemen de

omzendbrieven wel door maar voor het dagelijks beleid van de school doen zij veeleer een

beroep op de informatiebronnen van de koepel of inrichtende macht.

Voor wat betreft het gebruik van de witte producten is er dus een vrij duidelijk onderscheid te

maken tussen de eerder proactieve directeurs, de eerder reactieve directeurs en de directeurs

van familiescholen. Dit onderscheid geldt evenwel niet voor de evaluatie van deze

informatiebron. Alleen de directeurs E en J vinden de omzendbrieven voldoende

gebruiksvriendelijk. De andere directeurs menen dat het taalgebruik ontoegankelijk en/of de

lay-out weinig aantrekkelijk is. Zij stellen dat het daardoor moeilijk is om de relevante

informatie te onderscheiden van de minder belangrijke. De directeurs uit het basisonderwijs

erkennen wel dat hier met de nieuwe vormgeving enige verbetering in gekomen is maar ook zij

beschouwen deze informatiebron niet als een handig werkinstrument.

1.2.1.3 Basisinfo

De eerder reactieve directeurs uit het basisonderwijs gebruiken Basisinfo zelden of nooit. De

andere twee bevraagde directeurs van basisscholen raadplegen dit medium wel. Basisinfo vormt

volgens hen een nuttige aanvulling op de andere schriftelijke media van het departement

Onderwijs. De intrinsieke mogelijkheden van dit informatiekanaal worden voor hen evenwel te

weinig benut. Opdat Basisinfo hen echt zou kunnen ondersteunen bij de implementatie van het
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onderwijsbeleid zou het regelmatiger moeten verschijnen en meer concrete informatie moeten

bevatten.

1.2.1.4 Ronde van Vlaanderen

Alle directeurs van de basisscholen nemen steeds deel aan de Ronde van Vlaanderen van de

administratie Basisonderwijs. Alle directeurs uit het secundair onderwijs stimuleren leden van

het ondersteunend personeel om deze informatievergaderingen bij te wonen. Directeurs E, F en

J nemen zelf ook altijd deel, directeur I neemt nooit deel en voor directeurs G en H is hun

deelname afhankelijk van de inhoud van de ‘Ronde’. Volgens deze laatste zijn sommige

‘Rondes’ immers eerder gericht op de professionalisering van het ondersteunend personeel en

andere veeleer op toelichting bij het beleid.

De meeste directeurs (A, F, G, H en J) evalueren de Ronde van Vlaanderen overwegend

positief. Ze menen dat de informatie die er gebracht wordt nuttig, duidelijk en actueel is.

Verder waarderen ze de ruimte voor kritiek en vragen vanuit de deelnemers.

Er zijn evenwel duidelijke verschillen te onderkennen inzake de knelpunten die de directeurs

i.v.m. de Ronde van Vlaanderen aanhalen. Deze verschillen reflecteren de verschillende

verwachtingen van de directeurs t.a.v. deze informatiebron.

Voor de eerder reactieve directeurs B en D is de informatie die op een Ronde van Vlaanderen

gebracht wordt meestal vrij nieuw. Zij verwachten dat de klemtoon ligt op duidelijke en

concrete uitleg over de implementatie van de reglementering. Idealiter zouden de Rondes van

Vlaanderen voor hen een alternatief vormen voor de omzendbrieven. Zij menen dan ook dat de

huidige Ronde van Vlaanderen te weinig concrete informatie biedt, te weinig frequent

georganiseerd wordt en dat de groep deelnemers te groot is.

De eerder proactieve directeurs C en E menen dat tijdens een Ronde van Vlaanderen niet

zozeer de concrete regelgeving behandeld dient te worden. Zij zijn hier meestal via andere

informatiebronnen al van op de hoogte. Voor hen moeten de beleidsverantwoordelijken deze

informatiebron meer gebruiken om hun competentie te demonstreren en aldus hun relatie met

de scholen te verbeteren. Dit kan men volgens deze directeurs vooral bereiken door de

krachtlijnen die de overheid in haar beleid wil leggen, te verduidelijken en door toelichting te

geven bij de beleidsintenties en –ontwikkelingen.

1.2.1.5 Klasse
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Slechts één van de directeurs, directeur B, staat zeer terughoudend tegenover Klasse voor

Leerkrachten en zeker tegenover Klasse voor Ouders. Hij meent dat dit tijdschrift soms ver van

de realiteit staat en daardoor onzekerheid creëert. Bovendien stelt hij dat beide edities van

Klasse een bedreiging vormen voor de pedagogische vrijheid van de school. Hij vreest vooral

dat Klasse ouders op het idee zal brengen om het beleid van de school in vraag te stellen.

Alle andere directeurs vinden dat de verschillende edities van Klasse zowel inhoudelijk als

vormelijk heel goed afgestemd zijn op hun doelpubliek. In tegenstelling tot directeur B menen

ze dat Klasse een realistisch beeld geeft van de onderwijspraktijk. Verder stellen ze dat Klasse

op een heldere en compacte manier informatie brengt zonder banaal te zijn.

Toch vormt Klasse voor Leerkrachten voor de meeste directeurs geen nuttige informatiebron

over het onderwijsbeleid. Daarvoor bevatten de artikels volgens hen te weinig diepgang en zijn

ze te algemeen. De directeurs nemen Klasse dan ook veeleer diagonaal door. Slechts directeurs

A en G gebruikten reeds informatie uit Klasse in functie van het schoolbeleid. Directeur G

benadrukt dat Klasse vooral indirect van belang is bij het uitbouwen van het schoolbeleid. Dit

tijdschrift draagt volgens hem immers bij tot het verminderen van de weerstand tegen

verandering die bij (sommige) leerkrachten leeft en effent zo het pad voor de implementatie van

onderwijshervormingen in de school.

1.2.1.6 Website

Het is opvallend dat enkel de vier eerder proactieve directeurs en directeur F al gebruik

gemaakt hebben van de website van het departement Onderwijs. Zij stellen allen dat dit een

bijzonder geschikt kanaal is om scholen te informeren over onderwijsbeleid en –

reglementering. Directeurs C, E en G vinden het zelfs efficiënter om een specifieke regelgeving

via de website op te zoeken omdat deze overzichtelijker is dan de papieren equivalenten. Zij

menen wel dat het gebrek aan regelmatige updating van de website, meer specifiek van de

rubriek ‘regelgeving’, hen onvoldoende toelaat om dit informatiekanaal te gebruiken als

alternatief voor de ‘blauwe’ en ‘witte producten’.

De andere directeurs zijn weinig vertrouwd met het Internet. Ofwel kennen ze de website van

het departement Onderwijs niet eens (directeurs A, B en J), ofwel weten ze wel van het bestaan

van de site af maar hebben ze deze nog nooit zelf geraadpleegd (directeurs D, en I).
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1.2.1.7 Brochures en rapporten

Geen van de eerder reactieve directeurs of directeurs van familiescholen verwijst naar

brochures of rapporten van het departement Onderwijs als belangrijke informatiebron over het

onderwijsbeleid. Het is opmerkelijk dat de meeste eerder proactieve directeurs (directeurs C, E

en G) dit wel doen. Voor hen vormen dergelijke publicaties, oriënteringsnota’s of werkteksten

belangrijke instrumenten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het Vlaamse

onderwijsbeleid.

1.2.2 Koepel of inrichtende macht

1.2.2.1 Schriftelijke media

Voor de meerderheid van de directeurs zijn de schriftelijke media van hun koepel of inrichtende

macht noodzakelijke informatiebronnen teneinde de regelgeving te begrijpen en te kunnen

implementeren. Zij stellen dat deze media duidelijker, overzichtelijker, concreter en

gebruiksvriendelijker zijn dan de ‘blauwe’ en ‘witte producten’. Dit is voor een deel te danken

aan het feit dat ze een netspecifieke invulling van de onderwijsreglementering bevatten.

De ‘onmisbaarheid’ van de schriftelijke media van koepel of inrichtende macht geldt voor

directeurs uit alle netten en niveaus. Directeurs uit het gesubsidieerd onderwijs menen evenwel

dat de media van hun koepel in grote mate de omzendbrieven van het departement Onderwijs

kunnen vervangen terwijl hun collega’s uit het Gemeenschapsonderwijs deze beschouwen als

aanvullend t.a.v. de media van de overheid.

Voor de meeste eerder proactieve directeurs (directeurs C, E en G) hebben de schriftelijke

media van hun koepel of inrichtende macht veel minder belang. Zij vinden dat deze slechts een

herhaling brengen van informatie die ze al uit andere bronnen (i.c. media van departement en/of

vakbonden) vernomen én begrepen hebben. Om op de hoogte te blijven van het onderwijsbeleid

hebben deze directeurs de koepel en inrichtende macht niet nodig. Directeur C (katholiek

basisonderwijs) beschouwt de schriftelijke informatiekanalen van het VVKBaO zelfs veeleer

als bemoeienis en poging tot inperking van de autonomie van de school.
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Geen van de directeurs gebruikt de website van een koepel of inrichtende macht om zich te

informeren over het onderwijsbeleid.

1.2.2.2 Mondelinge media

Ook m.b.t. de waardering van de informatierondes van hun koepel of inrichtende macht

onderscheiden de eerder proactieve directeurs zich duidelijk van de andere. De eerder reactieve

directeurs (op directeur J na) en directeurs van familiescholen nemen zoveel mogelijk deel aan

deze vergaderingen omdat ze er actuele, concrete en bruikbare informatie krijgen over de

ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en over de toepassing van de onderwijsreglementering.

De eerder proactieve directeurs wonen daarentegen relatief weinig van deze vergaderingen bij

omdat ze menen dat de informatie die daar gebracht wordt reeds voldoende gekend is via

andere kanalen. Bovendien stellen directeurs C en E dat de deskundigheid van de schoolleiders

vaak groter is dan deze van de sprekers.

Directeurs G en H krijgen wel via een ander kanaal nuttige beleidsinformatie van hun koepel:

directeur H via de meer regionale en dus kleinschaligere informatievergaderingen die

georganiseerd worden door de pedagogische begeleidingsdienst en directeur G via de OVSG-

adviescommissie voor het secundair onderwijs waar hij deel van uitmaakt.

1.2.3 Onderwijsvakbonden

In tegenstelling tot de media van het departement Onderwijs en de koepel/inrichtende macht is

er m.b.t. het gebruik en de evaluatie van de media van onderwijsvakbonden geen duidelijk

onderscheid te maken tussen de types directeurs. Er is evenmin een onderscheid te maken

naargelang onderwijsniveau of -net.

Directeurs A, C en F maken op geen enkele wijze gebruik van informatiekanalen van

onderwijsvakbonden. Voor directeur C is dit een bewuste attitude, hij is namelijk voorstander

van een zo direct mogelijke relatie tussen de overheid en de scholen.

De meeste directeurs (directeurs G, H, I en J) hebben informele contacten met

vakbondsafgevaardigden. Zij verkrijgen via deze weg soms informatie die hen nog niet door

andere onderwijsactoren werd meegedeeld. Het betreft hier voornamelijk informatie over

praktische implicaties van beleidsmaatregelen.
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Directeurs B, D, E en G maken rechtstreeks gebruik van media van de onderwijsvakbonden. Bij

directeurs B en E blijft dit beperkt tot het sporadisch doornemen van vakbondstijdschriften.

Directeur G neemt deze tijdschriften uitgebreider door omdat hij via zoveel mogelijk

verschillende actoren de beleidsontwikkelingen wil volgen. Directeur D steunt sterk op de

kanalen van het COV om zich te informeren over het onderwijsbeleid. Hij stelt dat Basis zeer

snel actuele informatie brengt die de omzendbrieven van het departement Onderwijs

verduidelijkt. Dankzij het duidelijke taalgebruik, de omvangrijke en concrete uitleg en de

netspecifieke invulling van de onderwijsreglementering is Basis volgens deze directeur veel

gebruiksvriendelijker dan de media van het departement Onderwijs.

1.3 Informatiedoorstroming binnen de school

In de scholen A, B, I en J (eerder reactieve directeurs) beperkt de mondelinge

informatiedoorstroming zich tot het initiatief van leerkrachten, ouders en leerlingen. De

informatiedoorstroming gebeurt er voornamelijk schriftelijk. Zo staan de belangrijkste

schriftelijke media van de onderwijsactoren ‘ter beschikking’ van leerkrachten, hetzij in de

leraarszaal, hetzij in het secretariaat of het bureau van de directeur waar ze op vraag kunnen

worden geraadpleegd (wat bijzonder weinig gebeurt).

Verder gebruiken deze eerder reactieve directeurs vooral volgende interne informatiekanalen

om informatie over het onderwijsbeleid door te geven aan personeelsleden: een

mededelingenmap, postvakjes en/of prikborden die kopies bevatten uit schriftelijke media van

de onderwijsactoren (school A, B en J), een eigen nota van de directeur (school A) en een

intern informatieblad (school I). In school A worden deze kanalen zeer systematisch

aangewend. De informatiedoorstroming van directeur naar personeelsleden verloopt zeer

geformaliseerd en volgens bureaucratische procedures (b.v. leerkrachten dienen na ontvangst

van de omzendbrieven te tekenen ‘voor kennisname’). De andere eerder reactieve directeurs

maken veeleer ad hoc gebruik van deze interne informatiekanalen. Voor school B vormt het

doorgeven van de omzendbrieven een uitzondering: ook in deze school dienen leerkrachten te

tekenen voor kennisname.

De eerder reactieve directeurs hebben weinig aandacht voor het doorgeven van informatie over

het onderwijsbeleid aan ouders (en leerlingen). In de scholen B en J gebeurt deze vorm van

informatiedoorstroming louter op vraag van de ouders (en leerlingen). De directeurs A en I
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voorzien in schriftelijke media (schoolblad, postvakjes, prikborden) om ouders (en leerlingen )

hierover te informeren.

Ook de eerder proactieve directeurs maken gebruik van postvakjes, prikborden,

mededelingenmappen e.d. om informatie over het onderwijsbeleid door te geven aan

personeelsleden. Ook zij stellen de belangrijkste schriftelijke media van de onderwijsactoren ter

beschikking van de leerkrachten. Het verschil met de eerder reactieve directeurs is dat zij een

veel duidelijkere visie hebben op hun taak inzake het verspreiden van beleidsinformatie binnen

de school. Zij informeren de personeelsleden hoofdzakelijk mondeling over belangrijke

onderwijshervormingen en -reglementeringen. Belangrijk is dat het doorgeven van

beleidsinformatie in deze scholen steeds gebeurt in functie van het schoolbeleid en de eigen

taak van de personeelsleden.

Directeurs C en H nemen bovendien initiatieven om ouders (en leerlingen) te informeren over

de concrete implicaties van onderwijshervormingen voor hun school. Zowel in school C als H

ontvangen ouders een nieuwsbrief/schoolblad waarin dergelijke informatie kan worden

opgenomen. Maar belangrijker zijn de vergaderingen van de oudervereniging en/of de

participatieraad waar de directeur toelichting geeft bij de ontwikkelingen in het

onderwijsbeleid.

In de familiescholen neemt de informele informatiedoorstroming naar leerkrachten een

belangrijke plaats in. In school F vormen informele gesprekken over het onderwijsbeleid een

belangrijke aanvulling van de schriftelijke informatiedoorstroming via een medelingenmap en

postvakjes. In school D primeert de informele informatieuitwisseling over onderwijsbeleid en -

regelgeving. Beide directeurs geven slechts het absoluut noodzakelijke door waardoor de

informatiedoorstroming gefragmentariseerd en weinig systematisch verloopt en de informatie

niet in een ruimer kader gesitueerd wordt.

Net als de eerder reactieve directeurs besteden de directeurs D en F weinig aandacht aan het

doorgeven van informatie over het onderwijsbeleid aan ouders (en leerlingen).

1.4 Pioritaire aanspreekpunten
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Nagenoeg alle directeurs gaan in eerste instantie bij collega-directeurs te rade indien de

reguliere informatiebronnen hen onvoldoende informatie bieden om de reglementering te

kunnen toepassen.

De eerder reactieve directeurs en de directeurs van de familiescholen nemen zelden of nooit

contact op met de overheid wanneer zij vragen hebben m.b.t. de implementatie van het

onderwijsbeleid in hun school. Hun contacten met het departement Onderwijs zijn in grote mate

beperkt tot het werkstation. Directeur J vormt een uitzondering. Gezien zij enige tijd gewerkt

heeft in de administratie Secundair onderwijs zoekt zij bij twijfels over de toepassing van de

reglementering de ambtenaren op of contacteert hen telefonisch. De andere eerder reactieve

directeurs richten zich met dergelijke vragen tot de koepel of inrichtende macht. Zij zijn allen

uiterst tevreden over de dienstverlening van deze instanties en ervaren geen nood om het

departement Onderwijs in te schakelen.

De meeste eerder proactieve directeurs (C, E en G) aarzelen daarentegen niet om het

departement Onderwijs om verduidelijking te vragen indien ze nood hebben aan bijkomende

informatie over het onderwijsbeleid. Deze directeurs menen immers dat de ambtenaren van het

departement hen beter kunnen informeren dan de koepel/inrichtende macht. Bovendien zijn ze

voorstander van een zo direct mogelijke relatie tussen de overheid en de scholen. Voor

directeurs E en G, die informele contacten hebben met kabinetsleden en ambtenaren van de

administratie secundair Onderwijs, is de drempel om ambtenaren op te zoeken of telefonisch te

contacteren uiteraard laag.

De directeurs van school H zijn meer vertrouwd met de medewerkers van het VSKO dan met

deze van het departement Onderwijs. Vandaar dat zij zich – in tegenstelling tot de andere

proactieve directeurs - met vragen over de onderwijsreglementering in eerste instantie tot de

koepel richten. Slechts indien deze geen eenduidig antwoord kan verstrekken, contacteren zij

alsnog de administratie secundair Onderwijs.

Alle eerder proactieve directeurs zijn vrij tevreden over de dienstverlening van het departement

Onderwijs. Toch komt het af en toe voor dat ze niet meteen een (juist) antwoord krijgen op hun

vragen i.v.m. (nieuwe) onderwijsreglementering.

Beide directeurs van familiescholen nemen zelden contact op met het departement Onderwijs,

de koepel of inrichtende macht om bijkomende informatie over de onderwijsreglementering te

bekomen. Bij directeur D liggen o.m. negatieve ervaringen met de administratie Basisonderwijs
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aan de basis van deze houding. Hij richt zich voornamelijk tot het COV wanneer hij vragen

heeft m.b.t. de toepassing van de reglementering. Wanneer directeur F dergelijke vragen heeft,

wacht ze indien mogelijk op een informatievergadering van het departement of de administratie

van het Gemeenschapsonderwijs om deze te stellen.

1.5 Algemene evaluatie van de communicatie over het onderwijsbeleid

De directeurs die het departement Onderwijs relatief frequent contacteren, zijn vrij positief over

de dienstverlening. Zij waarderen vooral de bereikbaarheid van de ambtenaren van de

verschillende administraties en hun bereidheid om te helpen wanneer scholen moeilijkheden

ervaren met de toepassing van de reglementering.

De meeste directeurs (behalve directeurs A, F en I) vinden echter dat er een gebrek is aan

tijdige en volledige overheidsinformatie over de onderwijshervormingen en nieuwe

regelgeving. Er wordt opgemerkt dat er regelmatig hiaten zijn in de reglementering. Bepaalde

directeurs menen bovendien dat er te weinig tijd is tussen het verspreiden van de regelgeving en

de implementatie ervan in de scholen. Zij vinden dan ook dat de overheidscommunicatie over

de onderwijsreglementering scholen enigszins belemmert in hun beleidsvoering.

De proactieve directeurs menen net als directeur D dat de overheid vooral tijdens de

beleidsvoorbereiding meer moet communiceren met de scholen. Of directeurs tijdens deze fase

van de beleidsvorming voldoende geïnformeerd zijn, is te veel afhankelijk van hun eigen

initiatief. Zij verwachten dat de overheid zich sterker profileert in de communicatie over

beleidsontwikkelingen, dus nog vooraleer deze hun weerslag vinden in nieuwe reglementering.

In dit verband betreurt directeur C dat de overheid te gemakkelijk andere onderwijsactoren

(vooral koepels en onderwijsvakbonden) het voortouw laat nemen inzake communicatie over de

onderwijsontwikkelingen. Hij stoort er zich vooral aan dat bepaalde onderwijsactoren laten

uitschijnen dat wijzigingen in de onderwijsreglementering reeds definitief zijn terwijl het

beleidsproces nog niet is afgerond. Hij meent dat dit heel wat onduidelijkheden veroorzaakt bij

de onderwijsbetrokkenen, voornamelijk leerkrachten en ouders.

Een andere kritiek op de overheidscommunicatie komt van de eerder reactieve directeurs A en

B en van de directeurs van de familiescholen. Zij vinden moeilijk hun weg terug in de
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onderwijsreglementering en vinden dat de overheid te weinig concrete en praktische richtlijnen

geeft m.b.t. de implementatie van deze regelgeving.

HOOFDSTUK 2 LEERKRACHTEN

2.1. Kenmerken van de scholen en respondenten

In alle scholen voor de cases werd een leerkracht bevraagd. Bij school B zijn er evenwel

uitspraken van twee leerkrachten opgenomen, gezien het interview dat in opzet een individueel

gesprek zou zijn, aangevuld werd door commentaren van een collega leerkracht van de

geïnterviewde.

Van de vier basisscholen zijn A en D kleinere scholen met 12 en respectievelijk 13 leerkrachten

voor het lager onderwijs. In de scholen B en C zijn er respectievelijk 30 en 24 leerkrachten. De

leerkrachten uit de kleinere scholen geven 25 (in A) en 19 (in B) jaar les. De geïnterviewde

leerkrachten van de grotere basisscholen geven 10 (in B) en 7 (in C)jaar les.

Terwijl de directeurs van A en B in een eerder hiërarchische verhouding staan tot de

leerkrachten, heerst er in C en D een sfeer van openheid. In school C, die aanzienlijk groter is

dan D wordt er door de directeur veelbelang gehecht aan overleg en sterke participatie. In

school D komt informeel overleg binnen de kleine groeppersoneelsleden eerder spontaan tot

stand.

De bevraagde leerkrachten van het secundair onderwijs geven allen reeds lang les, d.w.z.

twintig jaar en langer. Elk is door extra engagementen buiten het lesgeven op de ene af andere

manier sterker betrokken bij het schoolbeleid dan de doorsnee leerkracht. Zo zijn de

leerkrachten van de scholen H en I bijvoorbeeld leden van de participatieraad. De leerkracht

van school H is bovendien ook lid van de directieraad en de leerkracht van school I ook lid van

het lokaal overlegcomité. De leerkracht van school F is lid van het pedagogisch college en heeft

een opleiding tot directeur gevolgd. De leerkrachten van de andere scholen zijn betrokken bij

schoolspecifieke inspraak- en overlegorganen. Zo maakte de leerkracht van school E deel uit

van een werkgroep om functiebeschrijvingen op te stellen, leerkracht G heeft een functie als

intern organisator en leerkracht J werkt mee in verschillende schoolinterne werkgroepen.
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Ook bij de secundaire scholen komen de leerkrachten die geïnterviewd werden, uit zeer

verschillende omgevingen wat betreft de mogelijkheid tot inspraak en overleg in het

schoolbeleid. Scholen I en J sluiten aan bij eerder hiërarchische verhouding tussen directeurs en

leerkrachten van A en B. De leerkrachten van de scholen E, G en H daarentegen kennen het

open klimaat van communicatie zoals in school C. In school F is er eveneens open

communicatie, maar deze is eerder te vergelijken met de vormen van informeel overleg in

school D.

Gelijklopend met de verdeling bij de basisscholen is ook school F de kleinste wat betreft het

aantal leerkrachten. Hier zijn slechts een 40-tal personeelsleden. School E sluit hier met 45

leerkrachten nauw bij aan, alleen is de communicatie hier meer geformaliseerd. Tot diezelfde

groep behoren ook school G en H met respectievelijk 140 leden in het onderwijzend personeel

en 120 personeelsleden. Ook bij de meer hiërarchisch georganiseerde scholen is er een grote

(school I met 177 personeelsleden) en een iets kleinere school vertegenwoordigd (school J met

85 personeelsleden).

2.2 Evaluatie van het informatieaanbod van de onderwijsactoren

2.2.1 Departement Onderwijs

Witte en blauwe producten

In de meeste van de onderzochte scholen staan de witte en blauwe producten in het bureau van

de directeur. In secundaire scholen met een meer uitgebreid personeelsbestand is er vaak een

tweede abonnement voor het secretariaat. Leerkrachten kunnen deze doorgaans bij de directeur

of het secretariaat raadplegen.

Daarnaast kregen de leerkrachten meestal een ‘aangepaste’ versie van de wetteksten van de

directeur. Dit gebeurt dan bijvoorbeeld via een nota in een mededelingenmap of aan een

prikbord of mondeling op een personeelsvergadering. De teksten worden dan vaak in een

duidelijkere taal geformuleerd, er worden bijkomende aanduidingen en commentaren gegeven.

De motivaties van directeurs en ondersteunend personeel om de witte en blauwe producten niet

direct aan de leerkrachten door te geven, wijzen in dezelfde richting: het taalgebruik is te

ingewikkeld en ontoegankelijk, en er is bij de leerkrachten slechts weinig interesse voor

wetgeving, tenzij het om informatie gaat die voor hen concreet van toepassing is. Deze
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veronderstelde behoefte aan verduidelijking, betere structurering en concretisering van de

wetteksten wordt door de leerkrachten die reeds de originele wetteksten raadpleegden

bevestigd. Ze interesseren zich vooral voor personeelsaangelegenheden van de eigen school en

in relatie met de eigen taak.

Gezien de informatie uit de blauwe en witte producten de leerkracht vaak uitsluitend via de

indirecte weg bereikt, kunnen een aantal van de ondervraagde respondenten geen onderscheid

maken tussen de omzendbrieven en de onderwijswetgeving uit de blauwe mappen. Slechts één

van de tien ondervraagde leerkrachten raadpleegt de wetteksten op Internet.

Bij de evaluatie van de blauwe en witte producten werden door de leerkrachten vooral volgende

punten opgemerkt: de taal is vaak ingewikkeld en de teksten zijn soms te laat. Een respondent

merkt als positief punt op dat de omzendbrieven met de nieuwe structuur overzichtelijker zijn

dan voordien. Een leerkracht die zelf ook lid van de participatieraad van de school is, merkt op

dat de wetteksten vooral nuttige informatie bevatten voor leden van inspraak- en

overlegorganen. Een respondent die zelf reeds beide wetteksten gebruikt heeft, vond de witte

producten veel systematischer en overzichtelijker dan de blauwe. In de meeste gevallen hebben

de leerkrachten de originele teksten echter nog nooit geraadpleegd.

Basis Info

Basis Info is door niemand van de leerkrachten van de basisscholen gekend.

Ronde van Vlaanderen

Slechts één respondent kent de Ronde van Vlaanderen van ‘horen zeggen’, en wist dat bij deze

informatierondes een discussie rond werklast en werkdruk gevoerd was. De andere

respondenten kennen dit niet, en krijgen er ook van de directeur geen verslag van.

Klasse

Gezien alle leerkrachten de editie Klasse voor Leerkrachten thuis bezorgd krijgen, is de

evaluatie ervan zeer uitgebreid. De helft van de ondervraagde leerkrachten kent ook Klasse

voor Ouders, drie van de tien kennen ook Klasse voor Jongeren.

 Klasse voor Leerkrachten

Ruim de helft van de leerkrachten evalueert het positief dat Klasse een breed kader geeft en

veel onderwerpen aanreikt. Volgens zes van de tien leerkrachten is Klasse qua inhoud

afgestemd op de behoeften van de doelgroep. Zij gebruiken Klasse voor ruime informatie over
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onderwijsbeleid, over pedagogische activiteiten, voor praktische informatie en om de grote

lijnen van onderwijshervormingen te kunnen begrijpen. Het dient als achtergrondinformatie en

als aanknopingspunt voor gesprekken door onderwerpen aan te reiken. Zowel leerkrachten

alsook directeurs geven aan dat in de leraarskamer over Klasse gepraat wordt.

Vier van de tien leerkrachten vinden Klasse dan weer te algemeen of net te specifiek. Eén van

de respondenten geeft als voorstel om zich slechts op één onderwerp te concentreren en dit

dieper uit te werken. Er is volgens haar een meer diepgaande uiteenzetting en opvolging van

bepaalde thema’s nodig. Een andere respondent geeft aan dat Klasse voor Leerkrachten niet

onmiddellijk bruikbaar is omdat het slechts de grote lijnen aangeeft. Van de respondenten die

zich wel positief uiten over inhoud van Klasse, merkt een leerkracht op dat het aan de lezer zelf

is om meer informatie op te zoeken. De artikels moeten niet verder uitgebreid worden. Klasse

heeft voor hem vooral een doorverwijsfunctie.

De leerkrachten die Klasse te specifiek vinden, zeggen dat de situaties die in Klasse besproken

worden slechts gedeeltelijk herkenbaar zijn voor de eigen school maar vaak slechts

uitzonderingen vormen. De scholen die in Klasse besproken worden, zijn volgens twee

leerkrachten enerzijds ofwel ideale scholen of anderzijds scholen met uitzonderlijk hoge

risico’s.

De vermenging van onderwerpen van het basis en het secundair onderwijs wordt over het

algemeen goed onthaald, slechts één leerkracht vind dat er teveel aandacht naar basisscholen

gaat. Zowel de leerkrachten die het de juiste hoeveelheid informatie vinden als degenen die het

te veel of te weinig informatie vinden, zeggen dat Klasse correcte informatie geeft. Er worden

juiste uitspraken gedaan.

Over de lay-out van Klasse worden zowel positieve als negatieve uitspraken gedaan. Aan de

ene kant zijn er leerkrachten die Klasse voor Leerkrachten een handig formaat vinden, verder

ook ‘aantrekkelijk en tamelijk modieus’ en een lay-out die aangepast is aan de doelgroep. Aan

de andere kant zijn er leerkrachten die het tijdschrift negatief evalueren qua vorm omdat het te

druk is, te weinig uitgewit, een zeer kleine druk heeft en voor één respondent een ‘onserieuze

indruk’ maakt. Een andere respondent vond het ‘vercommercialiseerd’.

Niet alle ondervraagde leerkrachten lezen Klasse met dezelfde intensiteit en frequentie. De

leerkrachten die Klasse slechts vluchtig lezen, bekijken vooral de praktische mededelingen, dus

aankondigingen en informatie over bijvoorbeeld pedagogische activiteiten maar niet de

uitgebreide artikels. Eén leerkracht geeft aan Klasse grondig te lezen in de vakantieperiodes

gezien er in de loop van het schooljaar slechts weinig tijd voor is. Ze houdt dan ook alle
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exemplaren bij. Andere leerkrachten lezen Klasse aandachtig zodra deze verschijnen en spreken

er over met collega’s in teamvergaderingen of in de leraarskamer.

Klasse voor Leerkrachten wordt over het algemeen positief gewaardeerd als buitenschools

medium. Gezien Klasse een rechtstreeks medium van het departement Onderwijs en de

leerkrachten is, heeft de overheid volgens een respondent hier de kans om naar alle leerkrachten

te communiceren over onderwijsregelgeving. Tot nu toe werden hier kansen verkeken. Eén

leerkracht merkt op dat Klasse volgens hem gestuurd wordt door het departement, het is in zijn

ogen geen onafhankelijke redactie. De andere leerkrachten doen hier geen uitspraken over.

 Klasse voor Ouders

Van de vijf leerkrachten die Klasse voor Ouders ook kennen, was er slechts één die deze

uitgave aandachtig doorneemt. De anderen bekijken dit slechts vluchtig en lezen het minder

grondig dan Klasse voor Leerkrachten. Zij hebben grote appreciatie voor dit initiatief, ook al

staat er in Klasse voor Ouders volgens hen niet veel.

 Klasse voor Jongeren

De drie leerkrachten die ook Klasse voor Jongeren kennen, vinden deze goed aangepast aan de

doelgroep, zowel qua inhoud, taal en vorm (een indruk die de leerlingen zelf niet met hen lijken

te delen). Eén leerkracht merkt op indien deze editie ook in de leraarskamer zou liggen, er ook

interesse bij de leerkrachten zou zijn.

Website

Van alle ondervraagde leerkrachten was er slechts één die frequent gebruik maakt van de

website van het departement. Hij vindt de site zeer actueel, goed gestructureerd en gemakkelijk

om mee te werken. Voor de toekomst zou hij de verdere uitbouw van deze site belangrijk

vinden mits ook de toegankelijkheid en het gebruik van Internet in de scholen zelf ondersteund

wordt. Het is een snelle en goedkope manier om een grote groep te bereiken. Verder waren er

nog twee leerkrachten die de website van het departement Onderwijs al eens geraadpleegd

hadden voor informatie i.v.m. de pedagogische opdracht en om informatie over

onderwijsregelgeving op te zoeken. Volgens één van hen zou dit een geschikt kanaal vormen

om leerkrachten op de hoogte te brengen van het verschijnen van nieuwe omzendbrieven.

Twee respondenten wisten wel dat deze site bestaat (bijvoorbeeld via Klasse), maar hadden

deze tot nog toe nog niet geraadpleegd. De andere respondenten zijn weinig vertrouwd met

Internet of gebruiken het helemaal niet.
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Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs

Van de vier leerkrachten uit de basisscholen is er slechts één die de Gids voor ouders kent. In

school B krijgen ook alle leerkrachten een exemplaar van deze brochure. De leerkracht van

school A kent de Gids niet, ook al ligt deze in de leraarskamer.

Brochures en rapporten

In de meeste scholen kregen de leerkrachten geen bijkomende brochures. De leerkracht van

school H kreeg wel een brochure rond eindtermen en ontwikkelingsdoelen van de eerste graad

secundair onderwijs, maar deze informatie voldeed niet aan de behoefte tot concrete informatie

over de implementatie van de eindtermen.

Infolijn

Slecht één van de ondervraagde leerkrachten kent de Infolijn. Hij vindt dit een belangrijk

initiatief, maar zegt ook dat het nog slechts weinig gekend is.

2.2.2 Koepel of inrichtende macht

In het algemeen benutten leerkrachten de communicatiekanalen van de netten als het over

pedagogische en personeelsaangelegenheden gaat, over praktische informatie en toepassing van

reglementeringen, kortom kwesties die hen direct aanbelangen. In de meeste van de

ondervraagde scholen kunnen leerkrachten de informatiebronnen van de netten in de

leraarskamer of in het bureau van de directeur inkijken en wordt de essentie ervan mondeling

aan hen doorgegeven in personeelsvergaderingen.

Van de drie ondervraagde leerkrachten van het Gemeenschapsonderwijs kennen twee het

Kaderblad, de ene via Internet, de andere omdat het in de leraarskamer ligt. In deze twee

scholen worden belangrijke mededelingen ook door de directeur gekopieerd en via een

mededelingenmap in de leraarskamer bekend gemaakt. Geen van die drie leerkrachten van het

Gemeenschapsonderwijs volgde bijscholingen van het net.

De twee leerkrachten van OVSG-scholen kennen beide het OVSG-nieuws. In de ene school

geeft de directeur de informatie door die de leerkracht direct aanbelangt en vult deze aan met

informatie van brochures van het OVSG. In de andere school kan de leerkracht het OVSG-

nieuws inkijken bij de directeur. De directeur geeft hier vooral mondeling informatie van het

net door.
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De kennis van informatiebronnen van de katholieke koepel zijn bij de vijf bevraagde

leerkrachten van dit net zeer uiteenlopend. De leerkracht van school C kent helemaal geen

informatie van de VVKBaO. In school D noemt de leerkracht enkel een tijdschrift van de

diocesane dienst (als zijnde ‘van de VVKBaO’), maar kent verder geen netgebonden

informatie. De ondervraagde leerkrachten van de secundaire vrije scholen kenden de VSKO-

mededelingen. De leerkrachten van school H en J krijgen hieruit van de directeur alle

informatie die hen rechtstreeks aanbelangen (over pedagogische aangelegenheden en

personeelszaken). De leerkracht van school I kent de mededelingen via de COC, en leest hierin

vooral de CODIS-verslagen. Slechts één leerkracht kent het tijdschrift Forum, maar leest dit

amper. Algemeen valt op dat veel informatie van de netten mondeling aan de leerkrachten

doorgegeven wordt.

2.2.3 Onderwijsvakbonden

Drie van de tien ondervraagde leerkrachten zijn aangesloten bij een vakbond en krijgen

vakbondsinformatie thuis, één van hen is vakbondsafgevaardigde. Zij kennen Basis en

Brandpunt. De informatie is belangrijk voor hen voor concrete pedagogische of didactische

thema’s, verder ook het belangrijkste middel om op de hoogte te blijven van actuele

ontwikkelingen en om vroege informatie in de brede context van school- en onderwijsbeleid.

Ook door leerkrachten die niet gesyndiceerd zijn wordt Brandpunt beschreven als een

belangrijk middel om informatie over het onderwijsbeleid te verwerven.

In enkele scholen kunnen leerkrachten de informatie van onderwijsvakbonden ook via de

school bekomen. In school A en G ligt er bijvoorbeeld informatie van de vakbonden in de

leraarskamer. De leerkracht van I krijgt ook vakbondsinformatie tijdens de bijeenkomsten van

lokale raden, terwijl de leerkracht van school D weet dat anderen gesyndiceerd zijn, maar geen

informatie bij hen opvraagt. Anderen kennen de informatie van vakbonden enkel van acties en

stakingen. Wat opvalt is dat veel leerkrachten de informatie van het COV kennen, zelfs zonder

gesyndiceerd te zijn of zonder tot een katholieke school te behoren.

De leerkracht van school F kende ook het tijdschrift Tribune, maar leest hier slechts zelden in.
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2.2.4 Ouderverenigingen.

De ondervraagde leerkrachten kennen het informatieaanbod van de ouderverenigingen niet. In

school A kunnen ze wel Evocatief inkijken, gezien dit in de leraarskamer ligt, maar de

ondervraagde leerkracht kent dit niet.

2.3 Algemene evaluatie door de leerkrachten

2.3.1 Evaluatie van de informatiedoorstroming binnen de school

In de meeste scholen krijgen de ondervraagde leerkrachten mondelinge en schriftelijke

informatie aangeboden, maar de zwaartepunten naar inhoud en vorm verschillen sterk.

In alle scholen zijn er informele gesprekken en vergaderingen. De hoeveelheid informatie die

op deze manier doorgegeven wordt verschilt hierbij nogal. Terwijl in sommige scholen deze als

belanrgijkste informatiebron dienen voor het doorgeven van bondige, correcte en nieuwe

informatie, worden deze kanalen in andere scholen gebruikt ter aanvulling van de reeds

schriftelijk doorgegeven informatie. In twee basisscholen en één secundaire school wordt er

amper schriftelijke info doorgegeven.

De schriftelijke kanalen zijn een combinatie van persoonlijke postvakjes, aankondigingen ad

valvas en een soort mededelingenmap in de leraarskamer. Hierin vinden de leerkrachten nota’s,

kopies van originele teksten of de teksten zelf, eventueel met aanduidingen of bijkomende

uitleg. Opvallend is dat de bron van informatie door dit systeem van mededelingenmappen vaak

verloren gaat. De leerkrachten kennen de inhoud en zijn op de hoogte van

beleidsontwikkelingen, maar kunnen vaak uit de nota’s die door de directeur of een

medewerker van het secretariaat opgemaakt zijn, niet meer uitmaken of de informatie van het

departement, het net dan wel van andere bronnen afkomstig is. In school A gaat de directeur na

of de berichten uit de mededelingenmap wel degelijk gelezen zijn, de leerkrachten moeten deze

tekenen. De directeur van deze basisschool meent dat er slechts weinig aandacht is voor

schriftelijke mededelingen.

De ondervraagde leerkracht van een grote school krijgt zelfs een intern informatieblad. Dit

wordt voor de personeelsleden opgemaakt en verschijnt volgens noodzaak.
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Daarnaast is er ook een reeks originele documenten die de leerkrachten in het secretariaat of bij

de directeur kunnen raadplegen. De meesten zijn hiervan op de hoogte maar maken er slechts

heel uitzonderlijk gebruik van. In de meeste scholen staan de omzendbrieven en wetteksten in

het secretariaat of bij de directeur. In school A staan deze ook in de leraarskamer. In school B

worden de omzendbrieven ook systematisch onder de leerkrachten verspreid en moeten ze

aftekenen voor ontvangst. Een aantal originele documenten liggen ook in de leraarskamer van

school A zoals bijvoorbeeld informatie van het ACOD, van EVO, het Kaderblad, de

Nieuwsbrief van het Gemeenschapsonderwijs of exemplaren van brochures van het

departement.

De meeste van de ondervraagde leerkrachten vertrouwen er op dat ze van de directeur

voldoende informatie krijgen. In de meeste scholen geven de ondervraagde directeurs aan

relatief sterk te selecteren volgens wat de leerkrachten echt aanbelangt, om een overaanbod aan

informatie te vermijden. Er wordt slechts het absoluut noodzakelijke door gegeven, dat relevant

is voor vernieuwingen en ingrijpende veranderingen.

2.3.2 Behoefte voor aanvullende informatie

De ondervraagde leerkrachten trachten in eerste instantie oplossingen voor hun vragen in de

school zelf te vinden bij de directeur of leden van het ondersteunend personeel. Slechts twee

leerkrachten vermelden ook expliciet dat ze collega’s vragen. Leerkracht G merkt op dat hij de

informatie van de directeur over het thema functiebeschrijvingen betekenisvoller vindt dan van

de overheid.

Als vragen schoolintern niet kunnen opgelost worden, gaan leerkrachten wel eens te rade bij

externe instanties, zoals bijvoorbeeld bij de vakbond of collega van, bij het OVSG voor strikt

pedagogische aangelegenheden en eveneens bij de vakbond of bij ‘moeilijke’ problemen ook

bij het VVKSO volgens de leerkracht van school H. De respondente van school F merkt op dat

je als leerkracht slechts weinig mogelijkheden hebt om direct contact op te nemen met het

departement Onderwijs. Als bronnen om zelf aanvullende informatie op te zoeken, worden

verder ook berichten uit de krant, uit Klasse, informatie van het Internet, informatie van de

COC, CODIS-verslagen of schriftelijke kanalen van meer commerciële organisaties

(abonnementen) opgenoemd.

De meeste van de ondervraagde leerkrachten zien over het algemeen niet meteen een tekort aan

informatie. De behoefte voor aanvullende informatie beperkt zich bij het merendeel van hen tot
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de informatie die de directe situatie van de school betreft, in de context van de eigen taak, maar

deze vragen kunnen meestal schoolintern opgelost worden. Dit wordt door de meeste van de

ondervraagde directeurs toch zo aangevoeld en door de ondervraagde leerkrachten ook

bevestigd.

Volgens de leerkracht van school A is er zelfs teveel informatie. Toch zegt deze dat zij bij

problemen slechts weinig oplossingen krijgt. De leerkracht van school J zegt dat ze te weinig

informatie krijgt over onderwijsbeleid; een belangrijk item voor haar is de technische

inzetbaarheid van nieuwe media. De leerkracht van school E vindt dat er van de overheid en

van het gemeenschapsonderwijs meer initiatieven mogen uitgaan om de leerkrachten te

informeren, bijvoorbeeld door brochures.

Als het om concrete onderwerpen gaat zoals bijvoorbeeld functiebeschrijvingen of de

toepassing van zorgverbreding, ziet het beeld er bij sommige leerkrachten anders uit. De

leerkrachten van de scholen D en H geven wel aan dat er over het algemeen voldoende

informatie is, maar bij de concrete onderwerpen zeggen ze dan ook duidelijk dat er een tekort

aan informatie is.

2.4 Evaluatie van het informatie aanbod van het departement.

De leerkrachten krijgen als eindgebruikers van de informatie van het departement de meeste

informatie via de directeur en dus onrechtstreeks. De leerkrachten van school H en I krijgen

eveneens informatie via de pedagogische begeleidingsdienst en via de COC.

Als positieve punten in de communicatie met het departement werden onder andere de

openheid, de duidelijkheid, de bereidheid om te helpen en mogelijkheid om vragen te stellen en

de rechtstreekse communicatie via Klasse genoemd. Twee van de tien ondervraagde

leerkrachten vinden dat er meer directe communicatie zou moeten zijn. Eén van deze

respondenten stelde bovendien voor om decretaal vast te leggen dat de directeur verplicht is om

aan de personeelsleden te melden over overheidsinformatie rond het onderwijsbeleid. Hij uitte

zich niet positief over de communicatie met de onderwijsoverheid. Zijn grootste bezwaar was

de gebrekkige doorstroming. Twee van de tien ondervraagde leerkrachten vonden dat de

informatie van het departement vaak laat of zelfs te laat komt. Qua hoeveelheid informatie

merken vier respondenten op dat het eerder teveel is.

Op inhoudelijk vlak werden een aantal hiaten opgemerkt. De leerkrachten van school A en G

vinden dat er duiding en een soort ‘vertaling’ van de informatie van het departement nodig is.
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De leerkrachten van school D en J vinden dat de communicatie onvoldoende is uitgebouwd

tijdens de beleidsontwikkeling. Dit is een vereiste opdat leerkrachten meer betrokken zouden

zijn bij beleidsbeslissingen.

Alle criteria over de evaluatie van het informatieaanbod van het departement bijeen genomen,

zijn er twee respondenten die zich uitsluitend negatief uiten, een vijftal die zowel negatieve als

positieve punten opnoemen en drie leerkrachten die zich uitsluitend positief uiten over de

communicatie met het departement Onderwijs.

HOOFDSTUK 3 OUDERS

3.1 Kenmerken van de scholen en de respondenten

In alle scholen werd getracht om ouders van een oudercomité te bevragen. In enkele scholen

werden ouders vanuit een dubbele vraagstelling geïnterviewd. In school E is er geen

oudercomité. Hier antwoordde de leerkracht meteen ook op de vragen voor ouders gezien

zijzelf kinderen in de school heeft waar ze les geeft.

In alle andere scholen is er wel een oudervereniging of -comité. We trachtten zoveel mogelijk

de voorzitters van de verenigingen te bereiken. Het lidmaatschap bij deze verenigingen loopt

uiteen van amper drie jaar tot ruim twintig jaar medewerking bij een oudervereniging.

In school G is er wel een oudercomité, maar dit is slechts weinig actief. De bevraagde ouder is

eveneens lid van de participatieraad. Ook in andere scholen bleken sleutelfiguren uit de

ouderverenigingen vaak ook betrokken in anderen inspraak- en overlegorganen van de school.

Zo is de bevraagde ouder van school A naast voorzitter van de oudervereniging eveneens

ondervoorzitter van de lokale raad. De voorzitter van de ouderverenigingen van de scholen B, H

en I zijn tevens lid van de participatieraad. Ook de ouder van school C is lid van de

participatieraad. De voorzitter van de oudervereniging van school F is eveneens lid van de

lokale raad. De ouder die in school D bevraagd is, is enkel lid van de oudervereniging. In

school J was geen ouder van de oudervereniging bereid tot medewerking, de contacten van de

directeur met de voorzitter van de oudervereniging verliepen moeilijk. De directeur was er niet

van op de hoogte welke activiteiten de oudervereniging recentelijk gepland had.
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3.2. Evaluatie van het onderwijsaanbod van de onderwijsactoren

3.2.1 Departement Onderwijs

Witte en blauwe producten

Van de acht ondervraagde ouders zijn er twee die de wetteksten en omzendbrieven kennen.

Ouder A verkeert in een uitzonderlijke situatie doordat ze de wetteksten via haar werk kent.

Ouder G kent de witte en blauwe omdat zij ook directiesecretaresse is. Hieruit blijkt dat

wellicht de doorsnee ouders deze informatie niet kennen.

Ronde van Vlaanderen

Ouder G kent om dezelfde reden ook de Rondes van Vlaanderen, de andere respondenten niet.

Klasse

Drie van de acht ondervraagde ouders kennen Klasse voor Ouders niet. De waardering van

Klasse voor Ouders loopt sterk uiteen. Twee ouders zijn eerder negatief ten opzichte van Klasse

en vinden dat het tijdschrift weinig informatiewaarde heeft of dat er slechts weinig informatie is

waar men iets van bijleert. Twee andere ouders geven zowel positieve alsook negatieve

opmerkingen. Ouder D vindt dat de onderwerpen wel goed gekozen zijn en de artikels veel

kunnen verduidelijken, maar ze zouden meer mogen uitgediept worden. Bovendien komt de

informatie soms te laat. Zij spreekt zich positief uit over de variatie in de gekozen onderwerpen

en verwijzingen die gemaakt worden alsook over de lay-out van het tijdschrift. De informatie is

goed gestructureerd, voldoende actueel, stelt verschillende standpunten in een ruim kader voor.

Toch stelt ze voor om nog ruimere onderwerpen op te nemen. Ouder A, een enthousiaste lezer

van Klasse voor Ouders, vindt het tijdschrift interessant en nuttig. Het biedt actuele, duidelijke

en nieuwe informatie, het is alleen soms wat te druk. Artikels uit Klasse voor Ouders komen

ook aan bod bij oudervergaderingen. De ouder van school C geeft een ronduit positieve

evaluatie van Klasse voor Ouders: het is een zeer goed tijdschrift en goed afgestemd op het

publiek.

Twee van de ondervraagde ouders kennen ook Klasse voor Leerkrachten, beiden zijn zelf

leerkrachten. Ze vinden het een zeer goed tijdschrift waardoor veel verduidelijkt wordt. Ouder

H vindt het een bruikbaar medium om zich te informeren over onderwijsbeleid. Hij noemt het

een voordeel dat Klasse zich beperkt tot de basisinformatie, en geen technische details van de

onderwijshervormingen.
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Twee van de vijf ouders met kinderen in het secundair onderwijs kennen ook Klasse voor

Jongeren. De evaluatie door ouder F is negatief. Klasse voor Jongeren hanteert volgens hem

een te directe stijl, heeft een verwarrende opmaak en er zijn sowieso slechts weinig jongeren

die het interesseert. De andere ouder vond Klasse voor Jongeren een ‘interessant blad’.

Website

Niemand van de ondervraagde ouders kende de website van het departement Onderwijs. Slechts

weinigen werken met Internet.

Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs

De verspreiding van de Gids voor ouders is nogal verschillend in de basisscholen waar ouders

ondervraagd werden. In school B en C kregen alle ouders een exemplaar. In school A werden

de brochures in de leraarskamer gelegd (de ouders van de oudervereniging hebben hier elk een

eigen postvakje) en door de voorzitter van de vereniging aangekondigd in het schoolkrantje. In

school D zag de ondervraagde ouder deze brochure voor het eerst tijdens het interview. Alle

vier van de in het basisonderwijs ondervraagde ouders vonden dit een goed initiatief. Ouder C

vindt dat het een duidelijk overzicht van voor ouders relevante onderwijsreglementering is.

Andere brochures

In school C en G ontvingen de ondervraagde ouders van de school nog bijkomende brochures

van het departement Onderwijs. Ouder C neemt deze steeds door. Ze herinnert zich de brochure

over de eindtermen en de brochure over het decreet basisonderwijs, en merkt op dat deze

minder goed afgestemd zijn op de (doorsnee) ouder. Ouder G herinnert zich vaag de brochures

rond de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen van de eerste graad secundair onderwijs.

Deze beide ouders zijn in een speciale positie, gezien ouder C tevens leerkracht is en ouder G

medewerkster aan het personeelssecretariaat van de school.

3.2.1 Koepel of inrichtende macht

Twee van de negen ondervraagde ouders van scholen van het gemeenschapsonderwijs zijn in

beperkte mate op de hoogte van de informatie van het net. Ouder A kent geen schriftelijke

media van het GO, maar weet wel dat er vormingssessies zijn. De informatie die zij daarover

van de directeur krijgt, is zeer beknopt. Ouder F kreeg bijkomende informatie van het
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Gemeenschapsonderwijs bij het opstarten van de oudervereniging. Sporadisch wordt er door de

administratie van het gemeenschapsonderwijs bijkomende informatie gegeven (hij krijgt deze

doordat hij ook actief lid is van de lokale raad van de school). Ouder G kent vanuit haar functie

bij het personeelssecretariaat wel de communicatie met het OVSG, maar zegt dat deze eerder

gericht is naar de directeur.

De overige ondervraagde ouders kennen geen informatie van de netten.

3.2.2 Onderwijsvakbonden

Van de ondervraagde ouders zijn er twee die informatie van de onderwijsvakbonden kennen,

ook al maken ze er niet frequent gebruik van. De ondervraagde ouder van school A kent De

Syndicale Strijd van de VSOA en weet dat er door de vakbonden vormingssessies ingericht

worden. Ouder F kent het tijdschrift Tribune van het ACOD, maar vindt dit niet zeer

overzichtelijk en neemt het ook niet grondig door. De andere respondenten komen niet in

aanraking met informatie van de onderwijsvakbonden.

3.2.3 Ouderverenigingen

Van de acht ondervraagde ouders zijn er drie waarvan de oudervereniging aangesloten is bij

KOOGO of ROGO. Ouder A krijgt van de ROGO informatie thuis omdat ze actief is bij de

oudervereniging. Andere informatie van de overkoepelende ouderverenigingen gaat eerst via de

directeur. Deze krijgt ze op vergaderingen van de lokale raad. Ze bladert de tijdschriften door,

maar vindt de info niet op een interessante manier gebracht. De ondervraagde ouder van school

F geeft een gelijkaardige evaluatie van de communicatie met overkoepelende ouder-

verenigingen. Hij kent de ROGO al van bij de opstart van de vereniging, maar er zijn slechts

weinig contacten en er wordt slechts sporadisch informatie gegeven. Enerzijds nemen de

initiatieven van de ROGO voor samenwerking met de lokale raad de laatste jaren af volgens de

ouder, anderzijds is er weinig interesse en tijd vanuit de oudervereniging zelf om aan de

activiteiten van de overkoepelende oudervereniging deel te nemen. De ouder kent de

maandelijkse nieuwsbrief van de ROGO, en de activiteiten van Evocatief die in EVO

aangekondigd zijn. Het is voor hem slechts bijkomende informatie, hij leest het niet grondig
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door. In de eerste plaats interesseert hij zich voor de informatie over projecten op school. Hij

weet dat hij bij de ROGO sprekers kan aanvragen, maar heeft dit nog nooit gedaan.

De ouder van school B is heel wat positiever over de overkoepelende oudervereniging. De

oudervereniging van school B is aangesloten bij de KOOGO en ontvangt er het infoblad. De

ouder leest de KOOGO-info grondiger dan Klasse, vooral over activiteiten van de

overkoepelende oudervereniging (ook al heeft de oudervereniging van school B tot nu toe nog

nooit deel genomen aan de infovergaderingen van de KOOGO). Er wordt zeker voldoende

informatie gegeven over de problematiek ‘kinderen –school’ en ‘oudercomité – school’.

Bovendien staan er in dit infoblad bruikbare tips om het oudercomité beter te leiden en de

invloed op het schoolbeleid uit te breiden ondersteuning.

Van de vier ondervaagde ouders van katholieke scholen waren er twee die de schriftelijke

informatiebronnen van het VCOV kennen. De ouders van de basisscholen kenden deze niet. De

oudervereniging van school C is niet aangesloten bij een overkoepelende oudervereniging, maar

een inschrijving bij het VCOV wordt overwogen. De ouder kent geen informatiebronnen, maar

het lidmaatschap bij het VCOV kan volgens haar wel voordelen opleveren op het vlak van de

informatie over de onderwijsreglementering. De ondervaagde ouder van school D kent ook

geen schriftelijke informatiebronnen van het VCOV, maar het VCOV stelt wel af en toe vragen

aan de oudervereniging.

De ondervraagde ouders van de scholen H en I kennen de schriftelijke informatiekanalen van

het VCOV. Ouder H neemt Brug en het berichtenblad van het VCOV regelmatig door om

ideeën op te doen en staat positief t.o.v. Brug. Meestal heeft hij echter geen tijd om dit te lezen.

Ook Ouder I vindt dat er nuttige informatie in Brug staat, maar dat slechts weinig leden van de

oudervereniging dit inderdaad lezen. Hij vindt de informatieavonden van het VCOV een

efficiënter kanaal. Deze activiteiten zijn toegankelijker omdat ze ook open zijn voor niet-leden.

De ondervraagde ouder van school I is bijzonder tevreden over de informatie en de

dienstverlening van het VCOV.

Ouder H evalueert de informatieavonden op een verschillende manier. Hij vindt dit een minder

geslaagd initiatief. Hij heeft evenwel geen inhoudelijke opmerkingen, maar volgens hem is het

moeilijk om ouders te mobiliseren.
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3.3 Algemene evaluatie door de respondenten

3.3.1 Evaluatie van de informatiedoorstroming binnen de school

Op het eerste zicht lijkt het alsof er slechts weinig informatie op een systematische manier van

de school naar de ondervraagde ouders doorgegeven wordt. Toch is er in de meeste scholen het

éne of andere kanaal ingericht om de ouders te bereiken. In de scholen C, H en I bestaat er een

wekelijkse nieuwsbrief of een minder frequent verspreide schoolkrant. In school A kreeg de

ondervraagde ouder schriftelijke informatie in de vormvan nota’s en brochures in haar vakje in

de leraarskamer, alle ouders van het oudercomité worden op die manier bereikt.

In andere scholen gebeurde de informatie doorstroming vooral mondeling zoals bijvoorbeeld in

algemene vergaderingen of bij vergaderingen van de oudervereniging die door de directeur

worden bijgewoond. In andere scholen waren de ondervraagde ouders vooral op de hoogte

omdat zij behalve hun lidmaatschap bij de oudervereniging ook op een andere wijze bij de

school betrokken zijn zoals bijvoorbeeld in school H waar de ouder als lid van de

participatieraad bijkomende informatie krijgt.

In de meeste gevallen geven de ouders aan dat ze tevreden zijn met de informatie die

doorgegeven wordt door de directeur, ook al is ouder B er niet zeker van dat hij alle

noodzakelijke informatie krijgt.

Alleen in school G bleek er geen enkele vorm van geformaliseerde informatiedoorstroming naar

ouders te zijn. Noch de participatieraad, noch de oudervereniging functioneren goed in deze

school.

3.3.2 Behoefte voor aanvullende informatie

Indien de ondervraagde ouders aanvullende informatie wensen, kunnen zij in eerste instantie bij

de directeur van de school terecht, maar sommigen doen ook navraag bij de overkoepelende

ouderverenigingen. De ouder van school I aarzelt bijvoorbeeld niet om bij de VCOV informatie

aan te vragen. Sommigen van de ondervraagde ouders nemen ook contact op met andere

onderwijsactoren zoals bijvoorbeeld de ouder van school A die al eens aanvullende informatie

bij het Gemeenschapsonderwijs aangevraagd heeft.

De bijkomende informatie die de ouders opzoeken betreffen in de eerste plaats de situatie van

de eigen school of de eigen kinderen, of bijvoorbeeld de positie van de oudervereniging binnen
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de school. De ondervraagde ouder van school D merkt op dat er een bijkomende

informatiebehoefte bestaat in de opvolging van het maatschappelijke debat rond

onderwijsthema’s. Zij vindt de aangeboden informatie te fragmentarisch en verspreid. De

voorzitter van de oudervereniging van school F merkt echter op dat er volgens hem slechts

weinig vragen en interesse van de ouders over het beleid is en dat het bovendien moeilijk is om

ouders te mobiliseren.

3.3.3 Evaluatie van het informatieaanbod van het departement Onderwijs

Vier van de acht ondervraagde ouders vinden dat het departement Onderwijs inspanningen zou

moeten doen om meer rechtstreeks te communiceren met de ouders. Nu is de communicatie

volgens ouder H afhankelijk van het eigen initiatief van de ouders, van de goodwill van de

school of van belangengroepen zoals de VCOV. Ouder B spreekt zelfs van een ‘gevaar dat er

informatie achter gehouden wordt’. Voor de ondervraagde ouder van school G is de school zelf

deze schakel voor communicatie tussen ouders en departement. Op deze manier kan er

schoolspecifieke informatie doorgegeven worden, dit maakt het aangenamer en efficiënter.

Als positieve punten in de communicatie tussen ouders en departement wordt gezegd dat de

informatie duidelijk, actueel en degelijk is. Klasse voor Ouders en voor het basisonderwijs ook

de Gids voor Ouders vinden bij de ondervraagde ouders veel voorstanders. De ouders van de

scholen A, C en G geven aan zeer tevreden te zijn over de communicatie. Als negatieve punten

in de communicatie met het departement geven de respondenten aan dat de informatie

uitgebreider zou mogen zijn, en meer gericht op beleidsthema’s die de ouders rechtstreeks

aanbelangen. Volgens ouder I onstaat door het gebrek aan duiding bij beleidsbeslissingen

onzekerheid en onbegrip. Hij stelt voor om dit tekort via informatieavonden, in samenwerking

met de overkoepelende ouderverenigingen op te lossen. Ouder A merkt op dat de

informatieverspreiding naar ouders zeer moeilijk is gezien de heterogeniteit van de doelgroep.

Een van de ouders is op dit punt kritischer. Een voorzitter van een oudervereniging leek op

geen enkele wijze informatie te ontvangen van het departement Onderwijs.
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HOOFDSTUK 4 ONDERSTEUNEND PERSONEEL

4.1 Kenmerken van scholen en respondenten

In slechts drie van de onderzochte secundaire scholen kon een interview bij leden van het

ondersteunend personeel afgenomen worden. In de andere scholen van dit onderwijsniveau

werd de medewerking geweigerd. Veelal waren tijdsgebrek en onverwachte veranderingen in

de agenda de reden om gesprekken uit te stellen en uiteindelijk af te zeggen. In het

basisonderwijs werden geen leden van het ondersteunend personeel bevraagd.

In school G is een medewerker van het personeelsecretariaat bevraagd, die tevens al drie jaar in

de participatieraad zetelt. In school H is de opvoeder-huismeester bevraagd. Hij oefent zijn

functie al 25 jaar uit. De geïnterviewde directiesecretaris van school I heeft een in duur

vergelijkbare werkervaring.

4.2 Evaluatie van het onderwijsaanbod van de onderwijsactoren

4.2.1 Departement Onderwijs

Witte en blauwe producten

De blauwe producten staan in school G als naslagwerk enkel bij de directeur. De

directiesecretaresse gebruikt deze niet. Ook de opvoeder-huismeester van school H heeft zelden

of nooit nood aan de eigenlijke decretale teksten, deze worden ongelezen geklasseerd en ook

niet verder verspreid. Enkel de directiesecretaris van school I hecht hetzelfde belang aan de

blauwe en witte producten als primaire informatiebronnen over de onderwijsregelgeving. Hij

volgt de onderwijsreglementering op de voet en bestudeert de wetgeving grondig. Samen met

de adjunct-directeur worden de implicaties voor de school getoetst.

In school G zijn er drie abonnementen van de omzendbrieven, één voor de directeur, en telkens

één voor het leerlingen- en personeelssecretariaat. Het exemplaar voor de directeur staat bij de

directiesecretaresse. Zij heeft heel wat ervaring met omzendbrieven, maar het

Onderwijszakboekje is beter geschikt om bepaalde reglementering terug te vinden. Volgens de

opvoeder-huismeester van school H zijn de witte producten dé basis om zich te informeren over

de onderwijsreglementering. Met jarenlange oefening in het lezen van dergelijke teksten vindt
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hij dit voldoende duidelijke informatie. De directeur van school H zegt over de opvoeder-

huismeester dat hij gespecialiseerd is in het lezen van teksten in onderwijsreglementering en

daardoor minder moeilijkheden heeft met het taalgebruik en de lay-out van de omzendbrieven.

De respondent zelf zegt echter dat het met de vernieuwde opbouw van de omzendbrieven

moeilijker is om er je weg in te vinden.

Voor de concrete toepassing vindt respondent H dit echter onvoldoende informatie, hij

raadpleegt de omzendbrieven altijd in combinatie met andere schriftelijke informatiebronnen.

Bij belangrijke omzendbrieven wordt er binnen school H een overlegmoment met de directeur,

de adjunct-directeur en de opvoeder-huismeester vastgelegd om interpretaties aan elkaar te

kunnen toetsen. De respondent van school I vindt dat de praktische informatie van de witte

producten wel meestal voldoende duidelijk om te kunnen implementeren.

Ronde van Vlaanderen

In alle zes scholen van het secundair onderwijs gaan de ondervraagde directeurs samen met

leden van het ondersteunend personeel naar de Rondes van Vlaanderen.

De ondervraagde leden van het ondersteunend personeel uiten zich positief over de inhouden en

de formule van de Rondes van Vlaanders. Respondent G vindt dat zij op deze informatiesessies

nuttige en praktische informatie krijgt. Het zijn meer algemene toelichtingen bij de nieuwe

onderwijsreglementering. Respondent I vindt dat de Rondes van Vlaanderen door de

voorbeelden die er gegeven worden en de mogelijkheid tot vragen stellen, een verduidelijking

en goede aanvulling van de omzendbrieven zijn. De directiesecretaresse merkt hierbij wel op

dat de duidelijkheid niet altijd gegarandeerd is, niet iedereen kan volgens haar immers een

ingewikkelde materie goed overbrengen. Maar over het algemeen is het wel een verduidelijking

van de omzendbrieven en de onderwijsreglementering. Respondent H vindt het goed dat men de

informatiesessies zelf kan kiezen, G vindt zelfs dat er zoveel aangeboden wordt dat het moeilijk

is om een keuze te maken.

Als enige minpunt wordt door de respondenten H en I opgemerkt dat het tijdstip waarop de

Ronde van Vlaanderen georganiseerd wordt niet ideaal gekozen is. Het is telkens aan het einde

van een schooljaar, terwijl het volgens H beter op het einde van de zomervakantie zou zijn.

Klasse

Er was slechts één van de ondervaagde respondenten van het ondersteunend personeel die

Klasse voor Leerkrachten kende. Hij leest dit echter niet veel wegens gebrek aan tijd, maar

vindt het wel een zeer geschikt informatiekanaal voor leerkrachten.
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Website

De ondervraagde respondenten zijn minder of helemaal niet vertrouwd met het Internet. Slechts

één respondent heeft de website van het departement al eens geraadpleegd. Hij vindt dit

praktisch om informatie over de onderwijsregelgeving op te zoeken en zal dit in de toekomst

meer gebruiken.

4.2.2 Koepel of inrichtende macht

De ondervaagde leden van het ondersteunend personeel van katholieke scholen kennen en

gebruiken de VVKSO-mededelingen. Respondent H vindt dat de mededelingen complementair

zijn t.a.v. de omzendbrieven, de reglementering wordt erin verduidelijkt door gebruik van

voorbeelden. De directiesecretaris van school I sluit aan bij deze evaluatie van de

mededelingen. Wel merkt hij op dat de informatie hen soms laat bereikt. De mededelingen zijn

voor hem dus vaak slechts controle-instrumenten. Hij staat in voor de praktische verdeling van

de VVKSO- mededelingen binnen de school.

Respondent H kent verder geen informatiebronnen van het VVKSO. Respondent I woont soms

de informatievergaderingen bij, maar vindt dat deze veeleer interessant zijn voor directeurs. Hij

leest Forum niet en kent evenmin de website.

De directiesecretaris van school G gebruikt geen informatie van het net. Ze kent wel het OVSG-

nieuws, maar deze informatie is volgens haar eerder gericht tot de directeur. Enkel bij twijfel

over de interpretatie van een omzendbrief van het departement, neemt ze contact op met het

schoolbestuur. De richtlijnen die ze daar krijgt worden gevolgd. Gezien van het

gemeenschapsonderwijs geen woordvoerder voor de leden van het ondersteunend personeel

bereid was tot medewerking voor een interview, is er over dit net geen rapportering.

4.2.2 Informatieaanbod van onderwijsvakbonden

Enkel de opvoeder huismeester van school H kent informatiebronnen van de

onderwijsvakbonden. Hij neemt Brandpunt snel door. Deze informatie is volgens hem

complementair aan de media van het departement Onderwijs. Het is meer praktische, concrete

en duidelijke informatie, maar het is minder geschikt als ‘controle-instrument’.
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4.3 Algemene evaluatie door de leden van het ondersteunend personeel

4.3.1 Evaluatie van de informatiedoorstroming binnen de school

De informatiedoorstroming binnen de school wordt door de ondervraagde leden van het

ondersteunend personeel positief geëvalueerd. Samen met de directeurs vormen zij de spil van

de informatiedoorstroming. Veel vragen over onderwijsreglementering worden door de leden

van het onderwijzend personeel eerst bij medewerkers van het secretariaat gesteld, alvorens

naar de directeur te stappen.

4.3.2 Behoefte aan aanvullende informatie

De twee ondervraagde directiesecretarissen zijn vol lof over de rechtstreekse contacten met het

departement Onderwijs bij behoefte aan aanvullende informatie. De secretaresse van school G

maakt soms de omweg via het werkstation, maar vindt het over het algemeen geen probleem om

de juiste persoon aan de lijn te krijgen. Ze merkt op dat er behoefte aan aanvullende informatie

bestaat omdat de informatie van bijvoorbeeld omzendbrieven en Rondes van Vlaanderen niet

volstaat om de regelgeving toe te passen. De directiesecretaris van school I vindt daarentegen

dat de aangeboden informatie voldoende is om een vertaling van een decreet voor de eigen

school te maken. Hij merkt op dat de dienstverlening van het departement sterk verbeterd is

sinds de federalisering. De informatie van het VSKO is daardoor niet langer onmisbaar.

De ondervraagde opvoeder-huismeester gaat bij behoefte aan bijkomende informatie in eerste

instantie te rade bij de specialisten van de eigen school, dus in overleg met de directeurs en

adjunct-directeur. Pas daarna gaat hij ook hulp vragen van collega’s uit de regio of bij het

VVKSO. De contacten met het departement Onderwijs blijven beperkt tot het werkstation. Bij

vragen over concrete toepassing zorgde de informatie van het VSKO en het departement eerder

voor nog meer verwarring en onduidelijkheid. Hij krijgt niet altijd meteen een juist antwoord.
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4.3.3 Evaluatie van het informatieaanbod van het departement Onderwijs

De algemene evaluatie van de communicatie met het departement Onderwijs is over het

algemeen positief. Wel merken de directiesecretarissen van G en I op dat de informatie van de

onderwijsoverheid soms te laat komt (ook al, zo voegt respondent I hieraan toe, komt de

implementatie van de regelgeving hierdoor niet in het gedrang). De ondervraagde opvoeder-

huismeester ziet een positieve evolutie in de communicatie van het departement met de scholen,

vooral sinds de oprichting van de werkstations.

HOOFSTUK 5 LEERLINGEN

5.1 Kenmerken van scholen en respondenten

De scholen A tot D zijn basisscholen, hier werden geen leerlingen ondervraagd. In de

secundaire scholen werd getracht om zoveel mogelijk de voorzitters van leerlingenraden te

bereiken. Niet in alle scholen bestaat er echter een dergelijk inspraakorgaan. Hier werd

uitgekeken naar ander vormen van leerlingenparticipatie waardoor de leerlingen betrokken

kunnen zijn. In school werden bijvoorbeeld de verantwoordelijken voor de schoolkrant en het

schoolproject mini-onderneming ondervraagd, gezien hier geen leerlingenraad bestaat. In de

scholen G en I konden leerlingen bevraagd worden die vroeger deel uitmaakten van de

leerlingenraad, gezien deze in beide gevallen enkele jaren terug is stop gezet.

In de andere scholen konden leden van een actieve leerlingenraad bevraagd worden. In school F

was dit de voorzitter en een actief lid, in school H de secretaris en in school E een gewoon lid

van de leerlingenraad.

Op één na alle leerlingen zijn in de derde graad van het secundair. Slechts één leerlinge was van

de tweede graad. De leerlingen volgen richtingen uit verschillende onderwijsvormen. De

scholen verschillen nogal sterk in aantal leerlingen met 170 in de kleinste en 1215 in de

grootste school. De scholen met een leerlingenraad hebben respectievelijk 170 (in F), 300 (in E)

en 1200 leerlingen (in H). De scholen zonder functionerende leerlingenraad hebben 475 (in J),

900 (in G) en 1215 leerlingen (in I).
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5.2 Evaluatie van het informatieaanbod van de onderwijsactoren

5.2.1 Departement Onderwijs

Klasse

Van de acht ondervraagde leerlingen was er één leerling die Klasse voor Jongeren niet kent.

Het is merkwaardig dat de ondervraagde leerling van school G dit niet kent, gezien de

ondervraagde leerkracht van die school zegt dat Klasse voor Jongeren in alle klassen uitgedeeld

wordt. In andere scholen wordt Klasse ook meestal in de klassen verdeeld, of in één school ligt

het tijdschrift in de studiezaal.

De leerlingen die Klasse voor Jongeren wel kennen, onthalen dit meestal niet positief. Leerling

E vindt evenwel dat de inhouden actueel en voldoende duidelijk zijn. Zij noemt het ‘handige

weetjes’ en vindt het vlot geschreven. Van de andere ondervaagde leerlingen sluit zich hier

echter niemand bij aan. De twee ondervaagde leerlingen van school F vinden dat er tekort aan

informatie over de actualiteit is en de bredere context ontbreekt. Interessant zou verder ook zijn,

om meer informatie over het functioneren van leerlingenraden te bekomen. Ook leerling I vindt

Klasse voor Jongeren niet interessant en niet verrijkend, er had bijvoorbeeld meer uitgebreide

informatie mogen zijn over het hoe en het waarom van scholengemeenschappen.

Volgens de voorzitter van de leerlingenraad van school F begrijpt de redactie niet goed waar

jongeren mee bezig zijn. Klasse is volgens hem te weinig op het doelpubliek afgestemd en

leden van de redactie willen de jongeren alleen ‘beschermen’. Volgens hem zou het tijdschrift

meer succes kennen indien de leerlingen vaker zelf aan het woord konden komen. Het maakt nu

bovendien weinig kans om gelezen te worden, gezien het ervaren wordt als ‘iets van de school’

(alleen al omdat het via de school verspreid wordt).

Anderzijds maken de ondervraagde leerlingen ook niet bepaald positieve opmerkingen over hun

medeleerlingen, deze zijn volgens A ‘lui en zonder interesse voor enige vorm van lectuur’. De

andere leerlingen maken opmerkingen die hierbij aansluiten.

De ondervaagde leerlingen lezen Klasse voor Jongeren niet grondig of helemaal niet en menen

dat dit bij medeleerlingen niet anders is, hoewel de ondervraagde leerling van school I opmerkt

dat Klasse voor Jongeren er in slaagt om bepaalde jongeren wel te boeien. De ondervraagde

leerling van school H zegt dat hij dit wegens tijdgebrek niet kan lezen. Bovendien kent hij

voldoende andere kanalen om de ontwikkelingen in de onderwijswereld te volgen (bijvoorbeeld

door deelname aan het project ‘presidential classroom’).



88

De ondervraagde leerlingen van school A en J maakten negatieve opmerkingen over de lay-out

van Klasse voor Jongeren. Ze vinden het rommelig. Deze onordelijke indruk zou volgens A een

van de belangrijkste oorzaken voor het geringe interesse van de leerlingen zijn.

Drie van de acht ondervraagde leerlingen kennen ook Klasse voor Ouders. Ze kennen dit van

thuis, hun jongere broertje of zusje brengt dit mee. Leerling E is over de editie ‘voor ouderen’,

waar ze ook zelf in leest, positief: de keuze van de onderwerpen is goed en vormgeving vindt ze

beter dan van Klasse voor Jongeren. Een leerling van school F vindt wel dat er te veel

veralgemeend en te snel gedramatiseerd wordt zodat ouders zich onnodig zorgen maken. Door

de ouders zou het volgens de ondervraagde leerlingen van school F positief gewaardeerd

worden.

Eén van de ondervaagde leerlingen kent ook de editie voor leerkrachten (van thuis). Ze vindt

deze interessant en maakt daar zelf regelmatig gebruik van. Klasse voor Leerkrachten is

volgens haar veel overzichtelijker dan Klasse voor Jongeren.

Website

Van alle ondervaagde leerlingen is er maar één vertrouwd met Internet, maar de website van het

departement Onderwijs kent hij niet.

5.2.2 Koepel of inrichtende macht

De ondervraagde leerlingen van school F verwachten betere communicatie met de administratie

van het gemeenschapsonderwijs en meer mogelijkheden tot participatie. De andere leerlingen

kennen geen informatie van de netten en hebben daar ook geen behoefte aan.
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5.3 Algemene evaluatie door de leerlingen

5.3.1 Evaluatie van de informatiedoorstroming binnen de school en behoefte aan

aanvullende informatie

De informatiedoorstroming naar leerlingen is binnen de scholen waar interviews afgenomen

werden weinig geformaliseerd en vaak niet systematisch. De geïnteresseerde leerlingen hebben

wel de mogelijkheid om bij behoefte aan bijkomende informatie vragen te stellen bij

onderwijzend of ondersteunend personeel of bij de directeur zelf. De leerlingen van school F en

H gaan voor bijkomende informatie ook te rade bij de Vlaamse Scholierenkoepel. Volgens de

leerlingen van school F is de werking echter laks, komt de informatie te traag op gang en

concentreert zich de communicatie vooral op nationaal niveau. De voorzitter van de

leerlingenraad van school H is eerder positief en vindt dat dit overkoepelend orgaan een

belangrijke rol kan spelen in de communicatie tussen de onderwijsoverheid en de leerlingen,

gezien er anders slechts beperkte mogelijkheden zijn om met de overheid te communiceren. De

ondervaagde leerling van school H had in het kader van het project ‘presidential classroom’

reeds enkele malen contact opgenomen met de administratie secundair onderwijs van het

departement. Hij heeft deze contacten als zeer positief ervaren en aarzelt niet om ook in de

toekomst bij ambtenaren extra informatie aan te vragen. De andere ondervaagde leerlingen

hebben nog nooit contact opgenomen met één van de onderwijsactoren in het onderwijsbeleid.

De ondervaagde leerling van school H vindt dat er op school slechts weinig gesproken wordt

over de ‘school als instantie’ en over de ‘verhouding van de school tot het ministerie’. Volgens

hem stelt de overgrote meerderheid van de leerlingen zich daar geen vragen bij. De leerlingen

die op zoek waren naar informatie, hadden vragen bij het verloop van de schoolloopbaan, over

buitenschoolse activiteiten, over praktische zaken en adressen of over heel concrete situaties die

de eigen school betreffen.
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5.3.3 Evaluatie van het informatieaanbod van het departement Onderwijs

Weinig van de ondervraagde leerlingen kennen vormen van communicatie met het departement

Onderwijs. Hun verwachtingen ten aanzien van de overheid zijn zeer uiteenlopend. Een leerling

vindt dat er algemeen meer participatie zou moeten mogelijk zijn, ook in de relatie tot het

departement. Een andere leerling is een voorstander voor het groeperen van overheids-

communicatie. Hij verwacht evenwel niet dat de overheid moet inspanningen doen om alle

leerlingen een basispakket informatie over onderwijsreglementering te geven. De meeste

leerlingen zouden volgens hem sowieso slechts behoefte hebben aan heel concrete informatie

die hen rechtstreeks aanbelangt. Het heeft daarom ook geen zin om beleidsmaatregelen naar alle

leerlingen te communiceren. Het is volgens hem de taak van de school om de leerlingen te

verwittigen indien de overheid beleidsmaatregelen genomen heeft die belangrijke implicaties

hebben voor henzelf en voor hun school (pas dan zal er eventueel interesse zijn voor

overheidsinformatie en deze maatregelen). Zijn voorstel is om basisinformatie te groeperen in

scholen en bibliotheken. Voor de overheid rest een doorverwijsfunctie, deze zou aan leerlingen

moeten communiceren waar ze informatie van en over de onderwijsoverheid kunnen vinden.

De ondervraagde leerling van school I vindt daarentegen dat de onderwijsoverheid aan

leerlingen wel meer duidding zou moeten geven bij beleidsmaatregelen die voor hen

belangrijke implicaties hebben. Er is volgens hem een gebrek aan concrete en duidelijke

informatie, dit kan leiden tot misverstanden en onzekerheid. Deze duiding kan best verspreid

worden via massamedia of via de school.
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Voor de eenvoud werden frequent voorkomende begrippen in de tabellen weergegeven met een

afkorting. Voor alle duidelijkheid willen we hier eerst een overzicht geven van de gebruikte

afkortingen, telkens gegroepeerd per onderwerp.

Zenders van informatie

DO Departement Onderwijs

GO Gemeenschapsonderwijs

OVSG Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse gemeenschap

OGO Officieel Gesubsidieerd Onderwijs (deze afkorting wordt gebruikt om scholen uit dit net

aan te duiden, ook al zijn enkel stedelijke en gemeentelijke scholen onderzocht)

VSKO Vlaams Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs

VGO Vrij Gesubsidieerd Onderwijs (deze afkorting wordt gebruikt om scholen uit dit net aan

te duiden, ook al zijn enkel katholieke scholen onderzocht)

EVO Educatieve vereniging voor ouderwerking

KOOGO Koepelorganisatie van Ouderwerkingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs

ROGO Raad van Ouders van het Gemeenschapsonderwijs

VCOV Vlaamse confederatie van ouders en ouderverenigingen

VLOR Vlaamse Onderwijsraad

Stichting LdR Stichting Lodewijk de Raet

Ontvangers van informatie

Dir = Directeurs, OP = Ondersteunend personeel, Lkr = Leerkrachten, Oud = Ouders, Lln= Leerlingen

Inspraak- en overlegorganen

LR = Lokale Raad, PR = Participatieraad, OCV = Oudervereniging of –comité, AN = Andere inspraak- of

overlegorganen

Onderwijsniveau

BaO = Basisonderwijs, SO = Secundair Onderwijs

Op de afkortingen die gebruikt worden om verschillende media aan te duiden, wordt hier niet

verder ingegaan, gezien deze apart bij elke tabel vermeld staan.
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HOOFDSTUK 1 KENMERKEN VAN SCHOLEN EN RESPONDENTEN

1.1 Kenmerken van de participerende scholen

Van de participerende scholen werden volgende kenmerken nagegaan:

 Grootte van de scholen uitgedrukt in aantal leerlingen,

 Onderwijsaanbod.

1) Grootte van de scholen

Om de grootte van de scholen te bepalen, hebben we als onafhankelijke variabele voor de

verdere analyse het aantal leerlingen gebruikt. We hebben de scholen ingedeeld in vier

categorieën: kleine scholen (minder dan 250 leerlingen), middelgrote scholen (250 tot 500

leerlingen), grote scholen (501 tot 750 leerlingen) en zeer grote scholen (meer dan 750

leerlingen). De vraag naar het aantal leerlingen werd enkel bevraagd bij de directeurs1.

Tabel 1.1 Schoolgrootte volgens aantal leerlingen.

(N = 249) Klein

< 250

Middelgroot

250 - 500

Groot

501 - 750

Zeer groot

> 750

Basisonderwijs 54 76 19 0

Secundair Onderwijs 9 37 26 28

Totaal aantal scholen 63 113 45 28

In beide onderwijsniveaus zijn het meeste aantal scholen te vinden in de categorie

‘middelgroot’. In het Basisonderwijs is de tweede grootste groep de categorie ‘kleine scholen’.

Er zijn hier zoals verwacht slechts 19 grote en geen enkele zeer grote school. In het secundair

onderwijs zijn er slechts weinig kleine scholen. De groep grote scholen en zeer grote scholen is

hier bijna even groot.

1 Drie van de 252 directeurs die de vragenlijsten terugstuurden, beantwoordden deze vraag niet.
Bovendien waren er 33 scholen waar we geen vragenlijst van de directeur kregen maar wel
vragenlijsten van andere respondenten. Van deze scholen kennen we het aantal leerlingen niet.
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2) Onderwijsaanbod

Van de participerende basisscholen bieden er 12,75% enkel lager onderwijs aan, de overige

87,25% bieden zowel kleuter- als lager onderwijs aan2.

Het onderwijsaanbod van de secundaire scholen is zeer divers: 62% van de participerende

scholen biedt ASO aan, 68% biedt technisch onderwijs aan, 71% biedt richtingen uit het

beroepssecundair aan en 5% van de scholen heeft richtingen van het kunstsecundair onderwijs

in hun aanbod. Alle deelnemende secundaire scholen hebben een tweede en derde graad, 72%

biedt ook een eerste graad aan en 4% heeft een vierde graad.

1.2 Kenmerken van de respondenten

Bij de respondenten gaan we volgende kenmerken na:

 Leeftijd,

 Studiejaar en door de leerlingen gevolgde onderwijsvorm,

 Geslacht,

 Functie in de school (bij directeurs, ondersteunend personeel en leerkrachten),

 Socio-economische factoren,

 Bijzondere betrokkenheid bij het schoolbeleid (bij leerkrachten, ouders en leerlingen).

1) Leeftijd

Uit tabel 1.2 blijkt dat enkel bij de directeurs de grootste leeftijdsgroep ouder is dan 50. Bij

ondersteunend personeel, leerkrachten en ouders is dit de groep van 41 tot 50. Bij de directeurs

is bijna 90% vertegenwoordigd in de leeftijdsgroepen van 41 tot 60, voor het ondersteunend

personeel is dit 80%. Voor leerkrachten en ouders is er een sterke vertegenwoordiging van de

leeftijdsgroepen van 31 tot 50, met 73 en respectievelijk 93%. Bij de leerkrachten is er tevens

een relatief grote groep tussen 51 en 60 en, in verhouding tot de andere respondentgroepen ook

een relatief sterke vertegenwoordiging van de groep van de twintigers.

2 De percentages hebben betrekking op de 149 directeurs van basisscholen, die deze vraag invulden.
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Tabel 1.2 Verdeling van directeurs, ondersteunend personeel, leerkrachten en ouders volgens leeftijd.

Leeftijd Dir % OP % Lkr % Ouder %

60+ 4 1,6 1 1,1 1 0,4 1 0,4

51 – 60 113 46,5 19 20,4 44 18,9 11 4,7

41 – 50 104 42,8 56 60,2 102 43,8 121 51,7

31- 40 22 9,0 15 16,1 68 29,2 99 42,3

21- 30 0 0 2 2,1 18 7,7 2 0,8

Totaal N 243 93 233 234

Bij de leerlingen is de grootste groep 18 (55 van de 95 respondenten), de tweede grootste groep

is 19 (20 respondenten).

2) Studiejaar en onderwijsvorm van de leerlingen

Tabel 1.3 Het studiejaar van de bevraagde leerlingen (in %).

3 4 5 6 7

Percentage leerlingen (N = 84) 2 4 14 76 4

De meeste leerlingen die deelnamen aan het onderzoek zitten in het laatste jaar. Uit tabel 1.4

blijkt dat de meeste leerlingen die aan het onderzoek uit het ASO kwamen. Hoewel er in 68%

van de deelnemende secundaire scholen TSO aangeboden wordt, volgt slechts één derde van de

leerlingen die deelnamen aan de enquête een technische richting. Het BSO is sterk

ondervertegenwoordigd met slechts 5% van de leerlingen die deelnamen aan de enquête, terwijl

er in 71% van de scholen die gereageerd hebben ook richtingen van het BSO aangeboden

worden. De vertegenwoordiging van het aantal leerlingen uit het KSO loopt gelijk met het

aandeel scholen die richtingen van het KSO aanbieden.

Tabel 1.4 De onderwijsvorm van de leerlingen (in %).

ASO TSO BSO KSO

Percentage leerlingen (N=92) 55 34 5 5
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3) Geslacht

In totaal waren bij de respondenten 52% mannen en 48% vrouwen. Deze verdeling verschilt

sterk naargelang de positie van de respondent en naargelang het onderwijsniveau. Uit tabel 1.5

blijkt dat zowel voor het basisonderwijs als voor het secundair onderwijs de meeste directeurs

die aan de enquête deelnamen mannen zijn (respectievelijk 69% en 82%). In het basisonderwijs

hebben er bij de leerkrachten en ouders meer vrouwen geantwoord, evenals bij het

ondersteunend personeel in het secundair onderwijs. Bij de leerkrachten van het secundair

onderwijs hebben er meer mannen geantwoord. Bij de ouders in dit onderwijsniveau is er

slechts een kleine meerderheid mannelijke respondenten. De verdeling van de ouders in het

secundair onderwijs komt het dichtst bij het algemeen gemiddelde. Bij de leerlingen is het

responspatroon het meest uitgewogen met 48% jongens en 52% meisjes.

Tabel 1.5 Verdeling van de respondenten volgens geslacht, positie en onderwijsniveau (in %).

Positie en

Onderwijsniveau

Dir

BaO

Lkr

BaO

Ouder

BaO

Dir

SO

OP

SO

Lkr

SO

Ouder

SO

Lln

SO

Percentage mannen 69 31 40 82 39 57 53 48

Percentage vrouwen 31 69 60 18 61 43 47 52

4) Functie van de respondenten

 Directeurs

Bij de directeurs werd gevraagd hoeveel jaar zij reeds de huidige functie uitoefenen en voor

hoeveel jaar zij vóór de huidige functie reeds als directeur werkten. Gezien er slechts weinig

directeurs waren die ook reeds vóór de huidige functie als directeur werkten, vergelijken we hier

enkel het aantal jaren dienst in de huidige functie. Voor een meer overzichtelijke analyse

werden de directeurs gegroepeerd in zes categorieën, telkens per vijf jaar professionele ervaring.

Uit tabel 1.6 blijkt dat het overgrote deel directeurs een ervaring van minder dan tien jaar in de

huidige functie hebben.

Tabel 1.6 Directeurs: aantal jaren dienst in de huidige functie (in %).

0 – 5

jaar

6 – 10

jaar

11 – 15

jaar

16 – 20

jaar

21 – 25

jaar

Meer dan

25 jaar

Huidige functie (N = 284) 46 26 16 6 2 4
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 Ondersteunend personeel

Bij de leden van het ondersteunend personeel werd nagegaan hoe lang zij reeds de huidige en

vorige functies uitoefenden, dit zowel in de school waar ze nu werken als in andere scholen.

Voor de verdere analyse beperken we ons tot de professionele ervaring van de respondenten in

de school waar ze momenteel werken. Hiervoor werd een nieuwe variabele geconstrueerd, die

de ervaring in de huidige en voorgaande functies binnen dezelfde school samen telt. Ook hier

werd voor de analyse een indeling in categorieën per vijf jaar gemaakt. Uit tabel 1.7 blijkt dat

meer dan de helft van de leden van het ondersteunend personeel die aan de survey deelnamen al

meer dan twintig jaar in vergelijkbare functies in dezelfde school werken.

Tabel 1.7 Aantal jaren ervaring in de huidige school als lid van het ondersteunend personeel (in %).

0 – 5 jaar 6 – 10 jaar 11 – 15 jaar 16 – 20 jaar 21 – 25 jaar Meer dan 25

jaar

Ervaring in de

huidige school

14 9 12 11 31 23

 Leerkrachten

Bij de leerkrachten werd gevraagd naar het aantal jaren in de huidige functie alsook

voorafgaande onderwijservaring. Verhoudingsgewijs zijn er in het basisonderwijs meer

leerkrachten die hun huidige functie nog niet zo lang uitoefenen dan in het secundair onderwijs.

De totale onderwijservaring blijkt tevens hoger te liggen voor leerkrachten van het secundair

onderwijs dan voor het basisonderwijs. De cijfers geven duidelijk aan dat het gaat om een

meerderheid ervaren leerkrachten met 67% van het BaO en 80%van het SO met 10 jaar of meer

ervaring in het onderwijs.

Tabel 1.8 Leerkrachten: aantal jaren in de huidige functie en totaal aantal jaren onderwijs (in %).

0 – 5

jaar

6 – 10

jaar

11 – 15

jaar

16 – 20

jaar

21 – 25

jaar

Meer dan

25 jaar

Basisonderwijs

Huidige functie (N = 143) 14.69 21.67 16.79 16.08 9.09 21.68

Totaal onderwijsfuncties (N = 143) 2.10 16.78 13.99 20.28 15.38 31.47

Secundair onderwijs

Huidige functie (N = 91) 6.59 14.29 12.09 19.78 26.37 20.88

Totaal onderwijsfuncties (N = 91) 2.20 7.69 9.89 21.98 28.57 29.67
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5) Socio-economische factoren

Bij de bevraagde ouders werd nagegaan wat het hoogste diploma is dat zij behaalden en welk

soort beroep zij uitoefenen. Dezelfde gegevens werden opgevraagd over de ouders van de

bevraagde leerlingen. De ouders die zelf vragenlijsten invulden waren door de directeurs

gekozen omwille van de hogere betrokkenheid bij het schoolbeleid die zij hebben door hun

participatie in een inspraak- of overlegorgaan van hun school. Deze groep ouders blijkt

gemiddeld een hoger diploma te hebben dan de ouders van de leerlingen die bevraagd werden.

Bovendien zijn de ouders die deelnamen aan het survey in andere professionele categorieën

vertegenwoordigd dan de ouders van de leerlingen die deelnamen. In onderstaande opstelling

wordt telkens de groep deelnemende ouders en ouders van deelnemende leerlingen vergeleken.

 Diploma

Van de ouders die deelnamen aan de enquête zijn de groepen met hoger secundair onderwijs,

hoger onderwijs met één cyclus en universitair onderwijs het best vertegenwoordigd, zoals blijkt

uit tabel 1.9. Bij de ouders met kinderen in het secundair onderwijs zijn deze groepen even

groot, bij de ouders met kinderen in het basisonderwijs is de tweede groep het sterkst

vertegenwoordigd.

Deelnemende ouders

Tabel 1.9 Hoogste diploma dat de ouder behaalde (in %).

Ouders met 1 2 3 4 5 6 7

kinderen in het BaO 0.72 6.47 21.58 41.01 6.47 21.58 2.16

kinderen in het SO 0 8.79 26.37 26.37 9.89 26.37 2.20

1 = lager onderwijs, 2 = lager secundair onderwijs, 3 = hoger secundair onderwijs, 4 = hoger onderwijs
met één cyclus, 5 = hoger onderwijs met twee cycli, 6 = universitair onderwijs, 7 = andere

Ouders van deelnemende leerlingen

Tabel 1.10 Hoogste diploma dat de ouders van de leerlingen behaalden (in %).

1 2 3 4 5 6 7

Vader (N = 89) 3.37 19.10 19.10 29.21 6.74 17.89 4.49

Moeder ( N = 88) 4.55 12.50 28.41 32.95 10.23 9.09 2.27

1 = lager onderwijs, 2 = lager secundair onderwijs, 3 = hoger secundair onderwijs, 4 = hoger onderwijs
met één cyclus, 5 = hoger onderwijs met twee cycli, 6 = universitair onderwijs, 7 = andere
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Uit de tabellen 1.9 en 1.10 blijkt dat het diploma van ouders van leerlingen die aan de enquête

deelnamen, een stuk lager ligt dan van ouders met kinderen in het secundair onderwijs die zelf

deelnamen. De meeste ouders, zowel de vaders als de moeders hebben als hoogste diploma een

opleiding van het hoger onderwijs (met één cyclus) afgesloten, gevolgd door een groep ouders

die een diploma van het hoger secundair behaalden en als derde grootste groep diegenen die als

hoogste onderwijsniveau het lager secundair onderwijs volgden.

 Socio-professionele categorie

De ouders die deelnamen aan de survey konden in zeven verschillende categorieën aanduiden

tot welke socio-professionele categorie zij behoren. Tabel 1.11 geeft het overzicht voor de

categorieën van de participerende ouders van het basis- en het secundair onderwijs.

De ouders met kinderen in het basisonderwijs werken hoofdzakelijk als bediende, kaderlid of

zelfstandige. Slechts 6,52% behoren tot het onderwijzend personeel. Bij de ouders met kinderen

in het secundair is de grootste groep eveneens de categorie van bedienden en de tweede grootste

groep zijn kaderleden. Het aandeel onderwijzend personeel is met bijna 18% bij deze

respondenten aanzienlijk hoger dan in het basisonderwijs.

Deelnemende ouders

Tabel 1.11 Beroep van de respondent (in %).

Ouders met 1 2 3 4 5 6 7

kinderen in het BaO 11.59 3.62 12.32 36.23 6.52 18.84 10.87

kinderen in het SO 7.14 8.33 9.52 28.57 17.86 21.43 7.14

1= Huisvrouw- /man, 2= arbeider, 3 = zelfstandige; 4 = bediende, 5 =onderwijzend personeel, 6 =
kaderlid, 7 =andere

Ouders van deelnemende leerlingen

Tabel 1.12 Beroep van de ouders van de leerlingen (in %).

1 2 3 4 5 6 7

Vader (N= 89) 3.37 16.85 19.10 29.21 5.62 11.24 14.61

Moeder (N = 91) 25.27 2.20 9.89 40.66 14.29 0 7.69

1= Huisvrouw- /man, 2= arbeider, 3 = zelfstandige; 4 = bediende, 5 =onderwijzend personeel, 6 =
kaderlid, 7 =andere

De vaders van de leerlingen die aan de survey deelnamen blijken vooral beroepen uit te oefenen

als bedienden, zelfstandigen en arbeiders. De moeders van de leerlingen zijn eveneens het

sterkst vertegenwoordigd bij de bedienden, op de tweede plaats komen diegenen die als

huisvrouw werken en op de derde plaats het onderwijzend personeel.
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6) Bijzondere betrokkenheid bij het schoolbeleid

De directeurs van de scholen kregen met de bundel vragenlijsten voor hun school tevens een

beschrijving van de respondenten die voor de enquête in aanmerking zouden komen. Het komt

erop neer dat de respondenten die door de directeurs uitgekozen worden op de ene of andere

wijze een hogere betrokkenheid hebben bij het schoolbeleid. Terwijl de omschrijving voor de

keuze van het lid van het ondersteunend personeel (nl. ‘de medewerker die de informatie van

het departement Onderwijs het meeste opvolgt’) moeilijk te operationaliseren is, zijn de

kenmerken die voorop gesteld werden voor de leerkrachten, ouders of leerlingen eenvoudiger te

meten.

 Leerkrachten

Aan de directeurs werd gevraagd om leerkrachten uit te kiezen die lid zijn van een

beleidsorgaan van de school. In de vragenlijst van de leerkrachten werd gevraagd of zij al dan

niet lid zijn van de lokale raad (voor het GO) of respectievelijk de participatieraad (voor het

OGO en het VGO) en/of van een ander inspraak- of overlegorgaan in hun school. Bij de

categorie ‘andere’ konden de respondenten de naam van dit orgaan schrijven. In onderstaande

beschrijving en de verdere analyse (cfr. Hoofdstuk 4: Inspraakorganen) wordt verder niet

ingegaan op de vele verschillende benamingen van deze groeperingen, maar enkel op de invloed

van de organen op het schoolbeleid en de kwaliteit van de werking.

Tabel 1.13 Lidmaatschap van leerkrachten in lokale raden (LR), participatieraden (PR) en andere

inspraak- en overlegorganen (AN) (absolute cijfers en %).

GO

(N = 51)

% OGO

(N = 36)

% VGO

(N = 147)

%

Lid van de LR of PR 21 41 19 53 56 56

Daarvan bovendien lid van een AN 17 4 35

Niet Lid van de LR of PR, maar wel van een AN 22 43 10 28 57 39

Noch lid van LR of PR, noch van een AN 8 16 7 19 34 22

In het gemeenschapsonderwijs is er bij de leerkrachten die de vragenlijsten invulden ongeveer

een even groot aantal respondenten die lid zijn van een lokale raad als respondenten die enkel

deel uitmaken van een ander inspraak- of overlegorgaan. Bij 16% van de deelnemende

leerkrachten van dit net is aan de oorspronkelijke beschrijving voor de keuze van respondenten

niet voldaan. Zij zijn geen actief lid van een beleidsorgaan van de school.
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In het OGO en VGO is het aandeel leerkrachten dat niet bij een raad actief is ongeveer even

groot als in het GO. Alleen zijn er verhoudingsgewijs iets meer leerkrachten die lid zijn van een

participatieraad en dus minder leerkrachten die deelnemen in andersoortig inspraak- of

overlegorgaan.

 Ouders

Voor de keuze van de ouders ging de voorkeur naar ouders die lid zijn van een oudercomité of –

vereniging en/of participatieraad of lokale raad.

Tabel 1.14 Lidmaatschap van ouders in een oudercomité of vereniging (OCV), in lokale raden (LR),

participatieraden (PR) en andere inspraak- en overlegorganen (AN) (absolute cijfers en %).

GO

(N = 47)

% OGO

(N = 42)

% VGO

(N = 145)

%

Lid van een OCV 31 66 37 88 131 90

Daarvan bovendien lid van een LR of PR 8 17 74

Daarvan bovendien lid van een AN 2 1 8

Niet Lid van een OCV, maar wel van een LR

of PR

5 11 1 3 7 5

Daarvan bovendien lid van een AN 1 0 0

Noch lid van een OCV, LR of PR 11 23 4 9 7 5

Van de 31 ouders van het gemeenschapsonderwijs die aangesloten zijn bij een oudervereniging

of comité, zijn er 8 die bovendien ook actief zijn in de lokale raad, en twee hiervan die

bovendien zelfs nog in een derde inspraak- of overlegorgaan van de school zijn. Van de overige

16 ouders die niet deel uitmaken van een oudervereniging of -comité, zijn er 5 actief in de

lokale raad. 11 van de ouders van het gemeenschapsonderwijs zijn noch bij een

oudervereniging, noch bij de lokale raad.

Van de deelnemende ouders uit scholen van het OGO of VGO zijn er verhoudingsgewijs meer

bij een oudervereniging aangesloten en tevens een relatief groot aantal bij de participatieraad.

Het aandeel ouders dat noch van een oudervereniging, noch van een participatieraad lid zijn, is

beperkt tot 5% en 9% voor respectievelijk het OGO en het VGO.

 Leerlingen

Bij de leerlingen werd aan de directeurs gevraagd om er diegene uit te kiezen die in een

leerlingenraad betrokken zijn (bij voorkeur de voorzitter). Voor de scholen waar geen

leerlingenraad opgericht is, werd gevraagd om een leerling uit te kiezen die op een andere
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manier een hogere betrokkenheid bij het schoolgebeuren heeft. Aan de leerlingen werd in de

vragenlijst gevraagd of zij lid zijn van de leerlingenraad en in hoeverre zij in andere vormen van

leerlingenparticipatie betrokken zijn.

Tabel 1.15 Betrokkenheid bij het schoolgebeuren van leerlingen.

Betrokkenheid Aantal leerlingen

(N = 95)

Lid van een leerlingenraad 80

Geen lid van een leerlingenraad,

maar sterke betrokkenheid bij andere vormen van leerlingenparticipatie

4

Geen lid van een leerlingenraad

en matige betrokkenheid bij andere vormen van leerlingenparticipatie

3

Geen lid van een leerlingenraad

en ook geen betrokkenheid bij andere vormen van leerlingenparticipatie

8

Het overgrote deel van de leerlingen, nl. 84% maken deel uit van een leerlingenraad. Van de

overige 15 leerlingen zijn er 7 die enigszins tot sterk betrokken zijn in andere vormen van

leerlingenparticipatie. 8 van 95 respondenten zijn geen lid van een leerlingenraad en nemen ook

niet deel aan andere vormen van leerlingenparticipatie.
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HOOFDSTUK 2 COMMUNICATIEAANBOD

De bespreking van het communicatieaanbod is opgesplitst in vier delen: de bekendheid van

verschillende informatiebronnen, het belang ervan, het gebruik van de media en tot slot de

beoordeling van enkele specifieke media.

We vragen ons af hoe bekend de informatiebronnen van verschillende onderwijsactoren zijn en

welk belang aan de verschillende media gehecht wordt. De vraag naar het belang van de

communicatiemedia kwam bij alle respondenten aan bod. Indien de respondenten een

informatiebron niet kennen, konden zij dit in een aparte kolom aanduiden.

We willen er hier nogmaals de aandacht op vestigen dat de bevraagde leerkrachten, ouders en

leerlingen die de vragenlijst invulden door de directeur gekozen zijn uit de groep personen die

actief betrokken zijn in het schoolgebeuren. In de meeste gevallen maken zij deel uit van een

inspraakorgaan of een beleidsraad in de school.

2.1 Bekendheid van de aangeboden media

Van een dertigtal media is nagegaan of de respondenten de media kennen en hoe belangrijk ze

deze vinden. De lijst met informatiebronnen was telkens aangepast volgens de positie van de

respondent, het net waartoe de school behoort en het onderwijsniveau. De lijst met

informatiebronnen is gebundeld in verschillende groepen media. Naargelang de zender zijn er

media van:

 het departement Onderwijs en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

 het Gemeenschapsonderwijs, het OGO of het VGO,

 de onderwijsvakbonden,

 overkoepelende ouderverenigingen,

 en een groep ‘algemene informatiebronnen’ van diverse zenders.

1) Media van het departement Onderwijs en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de bekendheid van de media van het

departement Onderwijs en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap bij verschillende

respondentgroepen (volgens hun positie en het onderwijsniveau). Een aantal cellen zijn leeg,

gezien niet alle informatiebronnen bij alle respondentgroepen aan bod kwamen.
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Tabel 2.1 Basisonderwijs: Bekendheid van de informatiebronnen van het departement Onderwijs en

het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, per positie van de respondent (in %)3.

Informatiebron Dir

(N=152)

Lkr

(N=143)

Oud

(N=141)

Totaal

‘Blauwe producten’ (N = 295) 94 38 - 67

‘Witte producten’ (N = 295) 97 82 - 90

Ronde van Vlaanderen (N =152) 89 - - 89

Basis Info (N = 295) 97 72 - 85

Klasse voor Leerkrachten (N= 437) 96 100 55 84

Klasse voor Ouders (N= 437) 95 99 96 97

Gids voor ouders (N= 437) 100 54 55 67

Brochures en rapporten (N= 437) 100 92 58 84

Website (N=437) 75 48 42 56

Infolijn van het dep. Onderwijs (N = 437) 73 48 36 52

Infolijn van de Vlaamse Gemeenschap (N =437) 67 47 37 51

Persberichten van de Vlaamse Gemeenschap4 (N =437) 67 46 37 50

Tabel 2.2 Secundair Onderwijs: Bekendheid van de informatiebronnen van het departement

Onderwijs en het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, per positie (in %)5.

Informatiebron Dir

(N=100)

OP

(N=97)

Lkr

(N=91)

Oud

(N=93)

Lln

(N=95)

Totaal

‘Blauwe producten’ (N= 288) 97 93 36 - - 76

‘Witte producten’ (N= 288) 100 95 68 - - 88

Ronde van Vlaanderen (N= 197) 97 79 - - - 88

Klasse voor Leerkrachten (N= 476) 100 100 100 56 74 86

Klasse voor Ouders (N= 476) 94 78 95 84 79 86

Klasse voor Jongeren (N= 476) 95 82 98 95 98 93

Brochures en rapporten (N= 476) 100 91 88 77 79 87

Website (N= 476) 92 74 60 53 57 68

Infolijn van het dep. Onderwijs (N= 476) 84 70 51 49 39 59

Infolijn van de Vlaamse Gemeenschap

(N= 476)

81 67 56 51 36 58

Persberichten van de Vlaamse

Gemeenschap6 (N= 476)

91 68 57 51 55 65

3 Bij ‘niet gekend’ werden de respondenten geteld die uitdrukkelijk aanduiden dat ze de media niet
kennen en degenen die de hele vraag oningevuld lieten.
4 op Internet
5 Bij ‘niet gekend’ werden de respondenten geteld die uitdrukkelijk aanduiden dat ze de media niet
kennen en degenen die de hele vraag oningevuld lieten.
6 op Internet
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Uit Tabel 2.1 en 2.2 blijkt dat de verschillende informatiebronnen van het departement

Onderwijs bij directeurs van zowel basis als secundair onderwijs zeer goed gekend zijn. Globaal

genomen is de bekendheid van de informatiebronnen die voor een breder publiek toegankelijk

zijn beter bij het secundair onderwijs. Dit is het geval voor de website, de Infolijnen van het

departement Onderwijs en de Vlaamse Gemeenschap en de persberichten. Voor wat betreft de

meer specifieke media die noodzakelijk zijn voor het dagelijks beleid in de school, is de

bekendheid voor beide onderwijsniveaus aanzienlijk hoger dan van de meer algemene media. In

het basisonderwijs scoren vooral de specifiek voor dit onderwijsniveau ontworpen

informatiebronnen, dus de Basis Info en de Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs

zeer hoog. Van de andere media blijken de witte producten beter gekend te zijn dan de blauwe

producten. Klasse voor Leerkrachten blijkt de best gekende van de drie edities van dit

tijdschrift. Opmerkelijk is verder dat de Ronde van Vlaanderen aanzienlijk beter gekend is bij

de directeurs van het secundair onderwijs in vergelijking met hun collegae van het

basisonderwijs. Dit is verbazingwekkend, gezien deze informatiebron een belangrijk beleids-

instrument is dat – zo bleek uit de casestudies- voor beide onderwijsniveaus een belangrijke

aanvulling vormt bij wetteksten, gezien er bijkomende uitleg gegeven wordt en plaats ingeruimd

wordt voor vragen.

Uit bovenstaande tabellen komt verder een opvallend verschil in de bekendheid van de blauwe

en witte producten bij de leerkrachten naar voor. Zowel in het basis- als in het secundair

onderwijs blijkt een relatief grote groep de omzendbrieven te kennen, terwijl de officieuze

codificatie van de onderwijswetgeving en reglementering door een beduidend kleinere groep

gekend is. Dit verschil was ook reeds in de casestudies opgevallen.

Voor het basisonderwijs zijn verder twee getallen opvallend. Ten eerste is het opmerkelijk dat

Basis Info relatief goed gekend is bij de leerkrachten. Verder valt op dat slechts ongeveer de

helft van de bevraagde ouders de Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs kennen.

Dit medium richt zich expliciet tot deze doelgroep en men zou kunnen verwachten dat de ouders

die deel uitmaken van een oudervereniging of andere vormen van inspraakorganen van deze

informatie op de hoogte zouden zijn. Dit blijkt hiermee slechts ten dele bevestigd te worden.

De verschillende edities van Klasse zijn bij de verschillende respondentgroepen goed gekend.

Opvallend hierbij is dat drie vierde van de leerlingen Klasse voor Leerkrachten blijkt te kennen.

Dit is een beduidend groter aandeel dan bij de ouders. De leerlingen blijken bovendien te weten

dat er een editie voor ouders bestaat.
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Een aantal informatiebronnen van de overheid die zich tot een ruime doelgroep richten, zijn

slechts weinig gekend. Zo kennen bijvoorbeeld slechts ongeveer de helft van de leerkrachten de

Infolijn van de Vlaamse Gemeenschap en de Infolijn van het departement Onderwijs. Bij de

ouders zijn deze groepen ongeveer even groot in het secundair onderwijs maar beduidend

kleiner in het basisonderwijs. De persberichten van de Vlaamse Gemeenschap geven

vergelijkbare resultaten. Ook de bekendheid van de website is beter bij leerkrachten en ouders

van het secundair dan in het basisonderwijs. Brochures en rapporten zijn daarentegen wel goed

gekend.

2) Media van de onderwijsnetten

Naast de informatiebronnen van het departement Onderwijs en de Vlaamse Gemeenschap, die

bij de respondenten van alle scholen aan bod kwamen, werd er tevens gepeild naar de

bekendheid van een aantal netspecifieke kanalen. Voor de scholen van het

gemeenschapsonderwijs, het OGO en het VGO werden telkens de belangrijkste schriftelijke en

mondelinge media en de website per net genoemd. De bekendheid van de informatierondes is

enkel bevraagd bij de directeurs. Onderstaande tabel is een overzicht van de bekendheid van

informatiebronnen van de verschillende netten, per net en per positie. Uiteraard moeten deze

gegevens met de nodige voorzichtigheid gelezen en geïnterpreteerd worden gezien het hier om

kleine groepen respondenten gaat.

Tabel 2.3 Bekendheid van de informatiebronnen van de onderwijsnetten, per net, positie en

onderwijsniveau (in %).

Net Informatie-

bronnen

Respondenten

Basisonderwijs

Respondenten

Secundair Onderwijs

GO Dir

(N=28)

Lkr

(N=32)

Totaal BaO

(N = 60)

Dir

(N=17)

OP

(N=20)

Lkr

(N=19)

Totaal SO

(N = 56)

Kaderblad 100 94 97 100 100 95 98

Omzendbrieven 100 97 98 100 100 100 100

Informatieronde 93 - 93 100 - - 100

Website 86 66 75 100 80 63 80

OGO Dir

(N=34)

Lkr

(N=26) (N = 60)

Dir

(N=15)

OP

(N=14)

Lkr

(N=10) (N = 39)

OVSG-nieuws 97 85 92 100 71 80 85

Brochures 97 92 94 100 78 90 90
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Informatieronde 94 - 94 100 - - 100

Website 59 43 52 73 50 20 51

VGO Dir

(N=90)

Lkr

(N=85) (N = 175)

Dir

(N=68)

OP

(N=63)

Lkr

(N=62) (N = 193)

Mededelingen 96 56 76 100 95 90 95

Barometer 92 89 91 - - - -

Forum 93 35 65 98 68 45 71

Informatieronde 87 - 87 100 - - 100

Website 58 22 41 95 57 35 64

Uit tabel 2.3 blijkt dat de schriftelijke informatiebronnen van de netten over het algemeen goed

gekend zijn door zowel directeurs, leden van het ondersteunend personeel als leerkrachten.

Opvallend is het relatief geringe aantal leerkrachten van het basisonderwijs dat de mededelingen

van het VSKO kent. Bij hun collega’s uit het secundair onderwijs is deze informatiebron wat

beter gekend. Opvallend is verder dat niet alle directeurs uit het basisonderwijs vertrouwd zijn

met de informatierondes van het eigen net. In het secundair onderwijs kennen alle directeur dit

informatiekanaal.

Er zijn grote verschillen in de bekendheid van de websites. Bij de directeurs blijkt voor de drie

netten dat de website beter gekend is bij de groepen van het secundair onderwijs. In het

basisonderwijs blijken de directeurs van het gemeenschapsonderwijs de website van het eigen

net beter te kennen dan hun collega’s van de andere netten. Bij de leerkrachten blijkt opnieuw

dat de website veel beter gekend is in het gemeenschapsonderwijs dan in de andere netten. Het

ondersteunend personeel is over het algemeen beter op de hoogte van het bestaan van de

website dan de leerkrachten, maar minder dan de directeurs van de scholen. Deze resultaten zijn

volledig in de lijn van wat in de casestudies reeds vastgesteld werd.

3) Media van overkoepelende ouderverenigingen

Behalve de media van het gemeenschapsonderwijs, het OGO en het VGO zijn er ook een aantal

media van overkoepelende ouderverenigingen die enkel in netspecifieke groepen bevraagd

werden. Ook hier gaat het bij het GO en het OGO terug om kleine groepen respondenten.
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Tabel 2.4 Basisonderwijs: bekendheid van media van overkoepelende ouderverenigingen, per net en

positie van de respondent (in %).

Net Informatiebron Respondenten

Basisonderwijs

GO Dir

(N=28)

Lkr

(N=32)

Oud

(N=28)

Totaal GO BaO

(N = 88)

EVO: Evocatief 100 50 64 70

ROGO-

brochures

96 25 61 59

ROGO-website 54 13 39 346

OGO Dir

(N=34)

Lkr

(N=26)

Oud

(N=32)

Totaal OGO BaO

(N = 92)

KOOGO-info 91 35 87 74

VCOV: Brug 24 31 19 24

VCOV-dossiers 12 19 19 16

VCOV: website 59 12 16

Oud

(N=82)

11

VGO Dir

(N=90)

Lkr

(N=85)

Totaal VGO BaO

(N = 257)

VCOV: Brug 77 60 76 71

VCOV-dossiers 59 26 58 48

VCOV: website 37 21 40 33

Tabel 2.5 Secundair onderwijs: : bekendheid van media van overkoepelende ouderverenigingen, per

net en positie van de respondent (in %).

Net Informatiebron Respondenten

Secundair Onderwijs

GO Dir

(N=17)

OP

(N=20)

Lkr

(N=19)

Oud

(N=19)

Totaal GO SO

(N = 75)

EVO: Evocatief 94 55 32 68 61

ROGO-

brochures

94 50 32 68 60

ROGO-website 82 45 26 53 51

OGO Dir

(N=15)

OP

(N=14)

Lkr

(N=10)

Oud

(N=11)

Totaal OGO SO

(N = 50)

KOOGO-info 100 21 10 73 54

VCOV: Brug 73 14 20 55 42

VCOV-dossiers 47 14 10 27 26

VCOV: website 40 14 10 27 24
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VGO Dir

(N=68)

OP

(N=63)

Lkr

(N=62)

Oud

(N=63)

Totaal VGO SO

(N = 256)

VCOV: Brug 95 70 74 92 83

VCOV-dossiers 84 32 24 81 56

VCOV: website 65 27 11 53 39

Uit de tabellen 2.4 en 2.5 blijkt dat de media van overkoepelende ouderverenigingen met

uitzondering van de websites relatief goed gekend zijn bij de ouders. Bij de ouders in het VGO

blijkt de groep ondervraagden van het secundair onderwijs beter geïnformeerd. De websites zijn

over het algemeen de minst gekende media bij de ouders, hoewel ouders met kinderen in

secundaire scholen van het gemeenschapsonderwijs en het VGO met 53% relatief hoog scoren.

Ook bij directeurs zijn de verschillende media van de overkoepelende ouderverenigingen goed

gekend. Bovendien blijken de media meestal beter bekend bij de leden van het ondersteunend

personeel dan bij de leerkrachten. Ook binnen deze groepen is de website telkens het minst

gekend. Opvallend is verder dat het tijdschrift Brug van het VCOV bij alle groepen van het

VGO relatief goed gekend is.

4) Media van de onderwijsvakbonden

Bij directeurs, leden van het ondersteunend personeel en leerkrachten werd verder ook de

bekendheid van enkele informatiekanalen van onderwijsvakbonden gemeten.

Tabel 2.6 Bekendheid van de informatiebronnen van de Onderwijsvakbonden, per net, positie en

onderwijsniveau (in %).

GO Respondenten

Basisonderwijs

Respondenten

Secundair Onderwijs

Informatiebronnen

Onderwijsvakbonden

Dir

(N= 28)

Lkr

(N= 32)

Totaal

Bao

Dir

(N= 17)

OP

(N= 20)

Lkr

(N= 19)

Totaal

SO

Basis 50 44 47 - - - -

Brandpunt 46 47 47 82 70 68 73

Tribune 89 75 82 94 90 74 86

De Syndicale Strijd 57 53 55 94 70 63 75
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OGO Respondenten

Basisonderwijs

Respondenten

Secundair Onderwijs

Informatiebronnen

Onderwijsvakbonden

Dir

(N=34)

Lkr

(N= 26)

Totaal

Bao

Dir

(N= 15)

OP

(N= 14)

Lkr

(N= 10)

Totaal

SO

Basis 76 62 69 - - - -

Brandpunt 30 19 25 60 57 40 54

Tribune 32 27 30 73 50 60 61

De Syndicale Strijd 20 27 23 40 14 30 28

VGO

Informatiebronnen

Onderwijsvakbonden

Dir

(N=90)

Lkr

(N=85)

Totaal

Bao

Dir

(N=68)

OP

(N= 63)

Lkr

(N=62)

Totaal

SO

Basis 90 74 82 - - - -

Brandpunt 20 19 19 96 92 87 92

Tribune 11 15 13 41 30 27 33

De Syndicale Strijd 11 13 12 46 30 24 34

Uit Tabel 2.6 blijkt dat voor de respondenten van het gemeenschapsonderwijs het ledenblad

Tribune van de ACOD het best gekend is, dit zowel voor het basis- als het secundair onderwijs.

Respondenten van het secundair onderwijs van dit net blijken ook de andere media die door

onderwijsvakbonden aangeboden worden goed te kennen. Bij de respondenten van het

basisonderwijs is dit in dit net veel minder het geval. Zij zijn meer gericht op de informatie van

de socialistische vakcentrale. Binnen het basisonderwijs zijn er bij het gemeenschapsonderwijs

slechts weinig verschillen volgens de positie van de respondent. In het secundair onderwijs

speelt dit veel sterker. Er zijn in dit onderwijsniveau en -net veel meer directeurs dan

leerkrachten die informatiebronnen van de onderwijsvakbonden kennen. De leden van het

ondersteunend personeel nemen een tussenpositie in die nu eens meer aansluit bij de directeurs,

dan weer meer aansluit bij de leerkrachten.

Bij de respondenten van het OGO is in het basisonderwijs vooral Basis goed gekend, in het

secundair onderwijs is dit in de eerste plaats Tribune. Evenals bij het gemeenschapsonderwijs

blijken ook in het OGO de directeurs meestal het best op de hoogte te zijn van de

informatiebronnen die door de onderwijsvakbonden aangeboden worden. De leden van het

ondersteunend personeel blijken in dit onderwijsnet de informatiebronnen minder te kennen dan

de leerkrachten, althans voor Tribune en De Syndicale Strijd.

In het VGO zijn in het basisonderwijs vooral Basis en in het secundair onderwijs in de eerste

plaats Brandpunt gekend. De overige media blijken in het secundair onderwijs beter bekend te

zijn dan in het basisonderwijs. Ook hier zijn terug de directeurs het best op de hoogte.
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5) Media van andere actoren

In de vraag naar de bekendheid van informatiebronnen waren er behalve van het departement

Onderwijs, de onderwijsvakbonden, de netten en de overkoepelende ouderverenigingen ook een

aantal media opgenomen van andere actoren, zoals bijvoorbeeld van de VLOR, de Stichting

Lodewijk de Raet en een aantal algemene media.

Tabel 2.7 Bekendheid van de informatiebronnen van andere actoren, per onderwijsnet, positie en

onderwijsniveau (in %).

Respondenten

Basisonderwijs

Respondenten

Secundair Onderwijs

Informatiebron

Dir

(N=152)

Lkr

(N=143)

Totaal BaO

(N = 295)

Dir

(N=100)

OP

(N=97)

Lkr

(N=91)

Totaal SO

(N =288)

VLOR: In Beraad 88 26 58 94 47 33 59

VLOR: Website 58 22 41 81 44 24 50

LdR: open fora,

colloquia, rondetafel-

gesprekken 7

34 16 25 69 28 35 44

LdR; website 21 15 18 61 24 18 34

Onderwijszakboekje 62 50 57 90 78 57 76

Wetenschappelijke

tijdschriften en

vakbladen

86 25 57 94 82 78 85

Uit Tabel 2.7 blijkt dat ook van andere actoren de websites relatief weinig gekend zijn en dat

directeurs beduidend meer media kennen dan ondersteunend personeel en leerkrachten. De

directeurs van het secundair onderwijs zijn zeer goed vertrouwd met het media-aanbod. Dit is

ook het geval voor de directeurs van het basisonderwijs, ook al zijn zij in vergelijking met hun

collega’s van het secundair onderwijs iets minder vertrouwd met de media. Dit verschil tussen

basis- en secundair onderwijs kan ook bij leerkrachten worden waargenomen. De

informatiebronnen zijn telkens beter gekend in het secundair onderwijs. Indien we de

bekendheid van de media bij de verschillende respondenten vergelijken, zien we zowel in het

basis- als secundair onderwijs dat de directeurs ook deze meer algemene media het meest

kennen.

7 LdR = Stichting Lodewijk de Raet
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2.2 Belang van de aangeboden media

Voor elke informatiebron die reeds in het eerste onderwerp ‘bekendheid van de media’ aan bod

kwam, konden de respondenten op een vijfpuntenschaal aanduiden hoe belangrijk ze deze

vinden als informatiebron over het onderwijsbeleid van de Vlaamse overheid (met 1 = ‘volstrekt

onbelangrijk’ tot 5 = ‘heel belangrijk’).

Voor de directeurs werd de vraag naar het belang van verschillende informatiebronnen anders

geformuleerd dan bij de andere respondentgroepen. Bij de directeurs werd in de vraag een

onderscheid gemaakt volgens het belang dat zij hechten aan informatiebronnen vóór een

beleidsbeslissing genomen is en het belang ervan tijdens de uitvoering van een beslissing. Uit de

antwoorden van de directeurs kwam echter naar voor dat de media niet verschillend

gewaardeerd worden volgens het moment van gebruik, m.a.w. er is geen onderscheid in het

belang dat de directeurs hechten aan de media vóór en tijdens de uitvoering van een

beleidsbeslissing. In de verdere analyse wordt daarom gewerkt met een nieuwe variabele die

deze twee momenten samen neemt en vergelijkbaar is met wat bij de andere respondentgroepen

gemeten was als ‘belang van de media’.

Bij leerkrachten, ouders, ondersteunend personeel en leerlingen werd enkel gevraagd naar het

belang dat zij hechten aan de informatiebronnen die ze kennen, zonder onderscheid van moment

van toepassing.

Voor elk van de aan bod gekomen media wordt op de volgende bladzijden de gemiddelde

waarde voor het belang ervan, alsook de spreiding van deze waarde en het aantal antwoorden

waardoor deze waarden tot stand kwamen, gegeven. Enkel voor de informatiebronnen die bij

verschillende respondentgroepen in een meer gedetailleerde evaluatie aan bod kwamen (zie

sectie 2.4), werd tevens nagegaan of er significante verschillen zijn volgens de positie van de

respondent, het onderwijsniveau en het onderwijsnet waartoe de school behoort. Enkel

significante verschillen worden gerapporteerd. Evenals bij de bespreking van de bekendheid van

de media is ook dit gedeelte van de analyse ingedeeld volgens de actoren.
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1) Media van het departement Onderwijs en het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap

 Vergelijken van de media

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde waarden, spreiding en aantal

antwoorden voor de vragen naar het belang van de media van het departement Onderwijs en het

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Voor enkele informatiebronnen die later aan bod

komen in een uitgebreide beoordeling, werd nagegaan of de beoordeling van belang door

verschillende respondentgroepen significant verschillend is.

Tabel 2.8 Belang van de informatiebronnen van het departement Onderwijs en het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap (gemiddelde, standaard afwijking en aantal antwoorden).

Informatiebron  S.d. N

‘Blauwe producten’ 3.21 1.24 410

‘Witte producten’ 4.17 0.96 507

Ronde van Vlaanderen 3.71 1.03 307

Basis Info 4.00 0.87 239

Klasse voor Leerkrachten 3.66 1.07 766

Klasse voor Ouders 3.39 1.17 821

Klasse voor Jongeren 2.91 1.14 373

Gids voor ouders 3.58 1.02 254

Brochures en rapporten 3.92 0.93 758

Website 3.32 1.13 552

Persberichten van de Vlaamse Gemeenschap8 2.93 1.14 515

Infolijn van de Vlaamse Gemeenschap 2.89 1.16 489

Infolijn van het departement Onderwijs 3.09 1.20 500

Bij de inschatting van het belang van de verschillende informatiebronnen van het departement

Onderwijs scoren de Omzendbrieven, Basis Info en de brochures en rapporten het best. De

Infolijn van de Vlaamse Gemeenschap, Klasse voor Jongeren en de Persberichten van de

Vlaamse Gemeenschap worden gemiddeld gezien het minst belangrijk gevonden om te

informeren over onderwijsbeleid. De andere informatiebronnen hebben een gemiddelde waarde

tussen 3 en 4, dus licht positief neigend naar ‘eerder belangrijk’. De verdeling is als volgt:

8 op Internet
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Tabel 2.9 Rangschikking volgens gemiddeld belang van de media van het departement Onderwijs

en het ministerie van de Vlaamse gemeenschap.

 ≤ 2 2 <  ≤ 3 3 <  < 4 4 ≤ 

Klasse voor Jongeren,

Persberichten van de Vlaamse

Gemeenschap, Infolijn van de

Vlaamse Gemeenschap

Blauwe producten, Ronde van Vlaanderen,

Klasse voor Leerkrachten, Klasse voor Ouders,

Gids voor ouders, Brochures en Rapporten,

Website, Infolijn van het departement Onderwijs

Witte

producten,

Basis Info

 Belang onderscheiden naar net, niveau en positie van de respondent in de school

Met behulp van variantie-analyse gaan we voor de acht informatiebronnen die verder ook bij de

beoordeling aan bod komen na of het gemiddelde verschilt naargelang het onderwijsnet en/of de

positie van de respondent. Voor alle media wordt in een eerste stap gewerkt met modellen

waarbij telkens twee aan twee, dus net*niveau en net*positie, wordt nagegaan of er al dan niet

interactie-effecten zijn. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, wordt met de hoofdeffecten verder

gewerkt, opnieuw in twee aan twee modellen, deze keer zonder de interactie.

De media van het departement Onderwijs kwamen aan bod in alle drie onderwijsnetten, maar

niet bij alle respondentgroepen. De gedetailleerde resultaten van de variantie-analyses zijn

opgenomen in de tabellen B.2.1 tot B.2.8 van bijlage 2.

Blauwe en witte producten

Het belang van de ‘Officieuze codificatie van de onderwijswetgeving en reglementering’ en de

‘Coördinatie van de omzendbrieven’ werd nagegaan bij 583 respondenten, dit zijn alle

directeurs, leden van het ondersteunend personeel en leerkrachten. Voor de blauwe producten

gaven slechts 410 respondenten op deze vraag een antwoord, de overige respondenten duidden

aan dat ze deze media niet kennen. Bij de leerkrachten werd deze vraag door bijna twee derde

van de respondenten niet ingevuld. Bij de witte producten ligt de respons aanzienlijk hoger met

507 antwoorden, wat overeenstemt met ongeveer 87 % van de respondenten aan wie deze vraag

gesteld werd. De overige respondenten lieten deze vraag oningevuld of duidden aan dat ze de

omzendbrieven niet kennen. Evenals bij de blauwe producten was ook hier de grootste groep

non-respons bij de leerkrachten te vinden.

Er werden bij de variantie-analyse voor geen van de twee aan twee modellen significante

interactie-effecten gevonden (cfr. tabel B.2.1 en B.2.2 in bijlage 2). Voor zowel blauwe als witte
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producten kon dus verder geanalyseerd worden met modellen waar enkel de hoofdeffecten in

opgenomen zijn.

Volgens de positie van de respondent blijkt er niet alleen een verschil te zijn in de bekendheid

van deze media en de responsgraad, ook de inschatting van het belang van blauwe en witte

producten verschilt.

De blauwe producten worden gemiddeld belangrijker geacht door het ondersteunend personeel

dan door de directeurs. Deze verschillen blijven bestaan als gecontroleerd wordt voor het net.

Voor de waardering van de blauwe producten blijkt het onderwijsnet een meer betekenisvolle

variabele te zijn, gezien hier zowel bij controle voor het niveau als voor de positie van de

respondent een significant verschil opgemerkt kan worden tussen het gemeenschapsonderwijs

en het VGO. Telkens geven de respondenten van het eerstgenoemde net een meer positieve

waardering.

Voor witte producten is er eveneens volgens de positie van de respondent een hogere

waardering door het ondersteunend personeel dan door de directeurs. Bovendien is er een

significant hogere waardering door de directeurs dan door de leerkrachten. Dit verschil blijft

bestaan indien gecontroleerd wordt voor net of niveau. Tussen de onderwijsnetten zijn er geen

significante verschillen in de waardering van de witte producten.

Zowel blauwe als witte producten worden hoger gewaardeerd in het secundair onderwijs dan in

het basisonderwijs. Dit verschil houdt stand indien gecontroleerd wordt voor de netten maar

verdwijnt indien gecontroleerd wordt voor de positie van de respondenten.

Bij wijze van besluit kan gezegd worden dat bij de blauwe producten het net een betekenisvolle

variabele is ( (GO) = 3.65 >  (VGO) = 3.02), terwijl dit bij de witte producten de positie van

de respondent blijkt te zijn ((OP) = 4.77 > (Dir) = 4.39 > (Lkr) = 3.53).
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Ronde van Vlaanderen

Het belang van de Rondes van Vlaanderen werd enkel nagegaan bij de directeurs en leden van

het ondersteunend personeel. In totaal antwoordden 307 van de 349 respondenten. De respons is

vooral laag bij de leden van het ondersteunend personeel.

Bij de variantie-analyse duiken geen interactie-effecten op, en kan dus verder geanalyseerd

worden met de hoofdeffecten (cfr. tabel B.2.3 in bijlage 2).

Volgens het onderwijsnet zijn er geen significante verschillen. Wel hechten respondenten van

het secundair onderwijs meer belang aan de Ronde van Vlaanderen dan hun collega’s van het

basisonderwijs, ook indien gecontroleerd wordt voor het onderwijsnet. Beide groepen

respondenten beoordelen het belang van de Ronde van Vlaanderen positief:  (SO) = 4.23 en 

(BaO) = 3.55.

Een iets minder significant verschil is de positie van de respondent. De leden van het

ondersteunend personeel blijken meer belang toe te kennen aan de Rondes van Vlaanderen dan

de directeurs. Het verschil van de gemiddelden is hier zelfs nog groter dan bij het

onderwijsniveau:  (OP) = 4.05 en  (Dir) = 3.29.

Drie edities van Klasse

Het belang van de verschillende edities van Klasse werd bij alle respondenten nagegaan met de

beperking dat Klasse voor Jongeren niet in de vragenlijsten voor het basisonderwijs opgenomen

was. Hierdoor vallen voor Klasse voor Jongeren dus de modellen niveau*positie en net*niveau

weg (cfr. tabellen B.2.4 tot B.2.6 in bijlage 2).

Voor Klasse voor Leerkrachten antwoordden er 766 van de 912 bevraagde respondenten, bij

Klasse voor Ouders waren dat er 821. Klasse voor Leerkrachten bleek vooral bij de ouders

weinig bekend te zijn, vandaar de kleinere respons. Op de vraag naar het belang van Klasse voor

Jongeren antwoordden 373 van de 476 respondenten.

Bij de variantie-analyses waren er noch bij de editie voor ouders, noch voor jongeren interactie-

effecten gevonden. Bij de analyse van Klasse voor Leerkrachten daarentegen kunnen er slechts

weinig valide uitspraken gedaan worden over de hoofdeffecten, gezien hier wel duidelijk

interactie-effecten optreden.
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Klasse voor Leerkrachten

Zowel in het model net*positie als niveau*positie treden er interactie-effecten op, zodat hier

moeilijk uitspraken over de hoofdeffecten apart kunnen gedaan worden. Indien we niet voor

positie controleren, blijkt er wel een effect te zijn voor het net en ook voor het niveau.

Klasse voor Ouders

Voor geen van de twee aan twee modellen werd er een interactie-effect gevonden (cfr. tabel

B.2.5 in bijlage 2). De drie hoofdeffecten net, niveau en positie van de respondent tonen

volgende significante verschillen:

 Het belang van Klasse voor Ouders wordt het laagst ingeschat door de respondenten van het

VGO. Zowel de gemiddelden van het OGO als van het gemeenschapsonderwijs liggen

significant hoger ten aanzien van het VGO (gecontroleerd voor niveau en positie van de

respondent:  (GO) = 3.52 ,  (OGO) = 3.61 >  (VGO) = 3.28).

 De respondenten van het basisonderwijs hechten meer belang aan Klasse voor Ouders dan

deze van het secundair. Dit significante verschil blijft behouden wanneer gecontroleerd

wordt voor net en positie van de respondent ( (BaO) = 3.71 >  (SO)= 3.05) .

 Verder blijken de ouders deze editie belangrijker te vinden dan de leerkrachten, die op hun

beurt de uitgave belangrijker achten dan de leerlingen, leden van het ondersteunend

personeel en directeurs. Tussen de drie laatst genoemde groepen blijkt er geen significant

verschil te zijn. De verschillen zijn gecontroleerd voor net (  (oud) = 4.03 >  (lkr) = 3.59

>  (lln) = 3.15,  (OP) = 2.95,  (Dir) = 2.82) .

Klasse voor Jongeren

Bij de antwoorden voor de jongereneditie zijn er significante verschillen volgens het net

waartoe de respondenten behoren. Zo schatten de respondenten van het gemeenschapsonderwijs

het belang van Klasse voor Jongeren gemiddeld hoger dan de respondenten van het katholiek

onderwijs dit doen ( (GO) = 3.17 >  (VGO) = 2.75).

Er is tevens een significant verschil volgens de positie van de respondenten, dit is sterker dan

het verschil volgens net. De gemiddelde waarde voor het beoordelen van het belang van Klasse

voor Jongeren blijkt in het model, gecontroleerd voor het net, significant hoger te zijn voor

ouders en leerlingen, daarna volgen de leerkrachten, de leden van het ondersteunend personeel

en de directeur (  (oud) = 3.76,  (lln) = 3.50 >  (lkr) = 2.95 >  (OP) >  (dir) = 2.21) .
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Zowel bij de vergelijking per net als volgens de positie van de respondent valt op dat de laagste

gemiddelden zich op de schaal links van het neutrale punt ‘3’ bevinden, waarmee de

respondenten aangeven dat ze dit tijdschrift eerder onbelangrijk vinden als informatiekanaal

over het onderwijsbeleid.

Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs

Gezien er van de Gids voor ouders enkel een editie voor het basisonderwijs bestaat, werden hier

enkel respondenten van dit onderwijsniveau aangesproken. In het model om significante

verschillen na te gaan, zijn ook hier, evenals bij Klasse voor Jongeren enkel de onafhankelijke

variabelen net en positie van de respondenten opgenomen. Er treedt geen interactie op en ook

het net blijkt geen significante verschillen te geven. Wel is er een vrij voorspelbaar verschil op

te merken in de waardering volgens de positie van de respondent. Ouders vinden dit medium

belangrijker dan de leerkrachten, die op hun beurt de informatiebron belangrijker achten dan de

directeurs ( (Oud) = 4.07 >  (lkr) = 3.65 >  (dir) = 3.21).

De Website van het departement Onderwijs

Voor de website van het departement Onderwijs geeft geen van de drie twee-aan-twee modellen

een interactieeffect. Het enigste significant verschil dat met betrekking tot de inschatting van het

belang van de website opgemerkt kan worden, is volgens de positie van de respondent. Leden

van het ondersteunend personeel blijken dit belangrijker te achten dan directeurs en leerkrachten

( (OP) = 3.73 >  (dir) = 3.27,  (lkr) = 3.14).
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Conclusie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de significante verschillen voor de onafhankelijke

variabelen onderwijsnet, onderwijsniveau en positie van de respondent voor verschillende

informatiebronnen van het departement Onderwijs.

Tabel 2.10 Significante verschillen volgens net, niveau en positie van de respondent voor het

belang van zes media van het departement Onderwijs.

Onderwijsnet Onderwijsniveau Positie van de respondent
Blauwe Producten GO> VGO
Witte Producten OP > Dir > Lkr
Ronde van Vlaanderen SO > BaO OP > Dir
Klasse voor Leerkrachten (GO > VGO

OGO >VGO)
Klasse voor Ouders GO > VGO

OGO> VGO
BaO > SO Oud > Lkr > Lln, OP, Dir

Klasse voor Jongeren GO > VGO Oud, lln > Lkr,OP > Dir
Gids voor ouders Oud > lkr >Dir
Website OP > Dir,Lkr

Indien er een effect optreedt van het net, blijkt het belang van verschillende media door de

respondenten van het VGO gemiddeld minder hoog geschat te worden dan door de

respondenten van het gemeenschapsonderwijs of het OGO. Enkel voor Klasse voor Jongeren is

de gemiddelde waarde die door respondenten van het VGO gegeven wordt, onder 3. De

verschillen per net zijn significant, maar niet zo groot dat de hogere waarden boven 4 zouden

uitstijgen.

Er zijn slechts weinig effecten van het onderwijsniveau, enkel de Ronde van Vlaanderen en

Klasse voor Ouders wordt verschillend beoordeeld volgens het onderwijsniveau. Bij deze laatste

is dit geen onverwacht resultaat, gezien deze informatiebron gericht is tot ouders met kinderen

in het basisonderwijs en in de eerste graad van het secundair. De ouders van leerlingen uit de

overige jaren van het middelbaar zijn geen doelgroep voor dit blad.

Volgens de positie van de respondent is er voor de Rondes van Vlaanderen en de witte

producten een opmerkelijk verschil tussen de leden van het ondersteunend personeel, die deze

informatie blijkbaar belangrijker vinden dan de directeurs, tot wie deze informatie in eerste

instantie gericht is. Voor Klasse voor Ouders en voor Jongeren alsook voor de Gids voor ouders

met kinderen in het basisonderwijs treden vooral de doelgroepen van deze media meer naar

voor. De website van het departement Onderwijs scoort het hoogst bij de leden van het

ondersteunend personeel.
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2)Onderwijsnetten

Naast het belang van informatiebronnen van het departement Onderwijs, dat bij grote groepen

respondenten gemeten kon worden, werden ook een aantal netspecifieke media opgenomen voor

kleinere respondentgroepen. De vraagstelling is dezelfde als voor het belang van de media van

de onderwijsoverheid. De respondenten konden terug op een schaal van 1 tot 5 aanduiden hoe

belangrijk zij de media inschatten als informatiebron over het onderwijsbeleid. De vraag naar

het belang van de schriftelijke media en de websites van de onderwijsnetten kwam aan bod bij

directeurs en leden van het ondersteunend personeel. Dit zijn respectievelijk 116 respondenten

in het GO, 99 respondenten in het OGO en 368 respondenten in het VGO die deze vraag konden

beantwoorden. Barometer kwam alleen aan bod in het basisonderwijs (175 respondenten van het

VGO).

De vraag naar het belang van de informatierondes kwam enkel aan bod bij directeurs en leden

van het ondersteunend personeel. De vraag werd aan respectievelijk 65 respondenten van het

GO, 63 respondenten van het OGO en 221 respondenten van het VGO gesteld.

Tabel 2.11 Belang van de informatiebronnen van het GO, OGO en VGO, max. score = 5

(gemiddelde waarde, standaard afwijking, aantal antwoorden en respons in %).

 S d N Respons (%)

GO

Kaderblad 4.29 0.82 111 96

Omzendbrieven 4.39 0.79 113 97

Informatieronde 3.82 1.08 56 86

Website 3.79 1.15 85 73

OGO

OVSG-nieuws 4.25 0.85 87 88

Brochures 4.22 0.81 91 92

Informatieronde 4.40 0.82 52 82

Website 2.89 1.16 46 46

VGO

Mededelingen 4.50 0.72 310 84

Barometer 4.11 0.82 84 48

Forum 3.04 0.95 241 65

Informatieronde 3.84 1.00 184 83

Website 3.21 1.19 177 48
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De responsgraad voor de vraag naar het belang van de media van de onderwijsnetten is vooral

laag voor de websites en voor Barometer en Forum. Deze media zijn, zo bleek reeds bij de

bespreking van de bekendheid van de media, door de respondenten slechts weinig gekend.

Het belang van verschillende netgebonden media wordt bij het GO het meest evenwichtig

geëvalueerd. De laagste en hoogste gemiddelde score verschillen slechts 0.5 in waarde. Alle

media van het Gemeenschapsonderwijs blijken redelijk tot zeer belangrijk geacht te worden om

respondenten in het gemeenschapsonderwijs te informeren over onderwijsbeleid. Bij het VGO

en OGO zijn de gemiddelde waarden veel meer gespreid. Positieve uitschieters zijn de

Informatierondes van het OVSG en de VSKO-mededelingen. De minst belangrijke media om

over onderwijsbeleid informatie te verkrijgen zijn de website van het OVSG en het tijdschrift

Forum. Het geringe belang van dit tijdschrift kwam ook reeds in de casestudies naar voren. Alle

andere netgebonden schriftelijke media worden in de drie onderwijsnetten zeer belangrijk

geacht.

De informatierondes van het GO en het VGO worden iets minder belangrijk geacht dan de

schriftelijke media bij deze netten. Bij het OGO stellen we het omgekeerde vast: hier blijkt de

informatieronde als belangrijkste netspecifieke informatiebron ingeschat te worden. Er is echter

wel een relatief groot aandeel van de directeurs en leden van het ondersteunend personeel die

deze informatiebron helemaal niet kennen.

De websites van de netten zijn ten opzichte van andere netgebonden informatiebronnen minder

belangrijk. Dit komt vooral bij het OVSG duidelijk naar voor.

Voor alle media van de onderwijsnetten, die verder ook in de uitgebreide beoordeling aan bod

komen, gingen we bij de subsets met enkele directeurs en leerkrachten na of er significante

verschillen zijn volgens onderwijsniveau en positie van de respondent in de school. Bij het

Kaderblad en de Mededelingen van het VSKO werd er een significant verschil gevonden

volgens de positie van de respondent, ook indien dit gecontroleerd is voor het onderwijsniveau.

Beide media worden door de directeurs belangrijker geacht dan door de leerkrachten (cfr.

tabellen B.2.9 en B.2.10 in bijlage 2). Voor de informatierondes van de drie netten en voor het

OVSG-nieuws konden geen significante verschillen vastgesteld worden.
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3) Overkoepelende ouderverenigingen

Behalve de media van het gemeenschapsonderwijs, het OGO en het VGO zijn er ook een aantal

media van overkoepelende ouderverenigingen die enkel in netspecifieke groepen bevraagd

werden (bij directeurs, leden van het ondersteunend personeel, ouders en leerkrachten). Het

belang van Evocatief, de ROGO-brochures en ROGO-website werd nagegaan bij 163

respondenten. Het belang van de KOOGO info kwam aan bod bij 141 respondenten. De media

van de VCOV kwamen aan bod bij 513 respondenten.

Tabel 2.12 Belang van de informatiebronnen van de Overkoepelende Ouderverenigingen, (gemiddelde,

standaard afwijking en aantal antwoorden).

Informatiebron  S d N Respons
(%)

Bevraagd in het GO

EVO: Evocatief 3.43 1.11 104 64

ROGO-brochures 3.22 1.10 90 55

ROGO-website 2.96 1.15 58 35

Enkel bevraagd in het OGO

KOOGO-info 3.25 1.12 93 66

Bevraagd in het OGO en het VGO

VCOV: Brug 2.97 1.16 426 83

VCOV-dossiers 2.98 1.21 276 54

VCOV: website 2.48 1.21 187 36

Evenals bij de vraag naar het belang van media van de onderwijsnetten is de respons voor

dezelfde vraag voor de overkoepelende ouderverenigingen eveneens het laagst voor de websites.

Ook hier is de lage respons te verklaren door de geringe bekendheid van de informatiebronnen.

Uit tabel 2.12 blijkt dat geen van de informatiebronnen van de overkoepelende

ouderverenigingen bijzonder hoog scoort voor het bieden van informatie over het

onderwijsbeleid. Enkel bij Evocatief in het GO, voor de KOOGO-Info bij het OGO en voor

brochures en dossiers van het VCOV (indien we het VGO apart bekijken) krijgen we positieve

waarden.

Ook indien we de gemiddelden van de ouders apart bekijken krijgen we uitsluitend positieve

waarden (cfr. tabel B.2.11 in bijlage 2). Bij de leerkrachten wordt enkel het belang van

Evocatief, van de brochures van ROGO en de KOOGO-info positief gewaardeerd, bij de

directeurs zijn dit eveneens de media van de ROGO (inclusief de website), maar niet de
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KOOGO-info. Voor de leden van het ondersteunend personeel is geen één van de

informatiebronnen van overkoepelende ouderverenigingen van sterk belang.

Voor Evocatief en de KOOGO–info werd met behulp van variantie-analyse nagegaan of er

significante verschillen zijn volgens de positie van de respondent en het onderwijsniveau (in

subsets zonder de leden van het ondersteunend personeel). Voor het tijdschrift Brug van het

VCOV werd bovendien nagegaan of er ook verschillen zijn volgens net, gezien zowel

respondenten uit het OGO als uit het VGO deze vraag kregen (cfr. tabellen B.2.12 tot B.2.14 in

bijlage 2). Deze informatiebronnen komen meer uitgebreid bij de beoordeling van de media aan

bod in de sectie 2.4.

Zowel voor de inschatting van het belang van Evocatief als van de KOOGO-info komt er een

significant verschil volgens het onderwijsniveau naar voren. In beide gevallen worden de media

belangrijker geacht in het basisonderwijs dan door de respondenten van het secundair onderwijs.

Dit verschil treedt niet op voor Brug. Voor KOOGO-info is er bovendien een significant

verschil volgens de positie van de respondent. Zo blijkt de waardering door de ouders

significant hoger te liggen dan door de directeurs en de leerkrachten. Hetzelfde geldt voor Brug,

waarbij hier bovendien een significant verschil blijkt te zijn tussen de waardering door

leerkrachten en door directeurs. Deze laatste vinden Brug minder belangrijk.

Voor Brug kon bovendien een significant verschil vastgesteld worden volgens het onderwijsnet.

Het is niet verbazingwekkend dat de respondenten van het VGO dit tijdschrift belangrijker

vinden dan de respondenten van het OGO.

4) Onderwijsvakbonden

Bij directeurs, leden van het ondersteunend personeel en leerkrachten werd nagegaan welk

belang zij hechten aan informatie van de onderwijsvakbonden. Van de totaal 583 respondenten

kennen velen niet de tijdschriften van de vakbonden, vandaar het geringe aantal antwoorden. Bij

Basis is het aantal antwoorden in verhouding tot de andere tijdschriften eerder hoog, gezien hier

ruim twee derde een antwoord gaf. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde

waarden per tijdschrift, opgesplitst volgens onderwijsnet.
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Tabel 2.13 Belang van de informatiebronnen van de Onderwijsvakbonden (gemiddelde, standaard

afwijkingen en aantal antwoorden).

Informatiebronnen

Onderwijsvakbonden

GO OGO VGO Totaal

Basis (COV) 

(enkel in het Basisonderwijs bevraagd) S.d.

N

2.50

1.21

(N = 24)

3.77

1.06

(N = 39)

3.77

0.92

(N =140)

3.62

1.06

(N =203)

Brandpunt (COC) 

In het basisonderwijs S.d.

N

2.50

1.14

(N = 24)

2.40

1.50

(N = 10)

2.26

1.09

(N = 27)

3.06

1.31

(N = 288)

Brandpunt (COC) 

In het secundair onderwijs S.d.

N

2.50

1.24

(N = 34)

3.39

1.24

(N= 18)

3.38

1.25

(N = 175)

3.25

1.28

(N =227)

Tribune 

S.d.

N

3.19

1.20

(N = 88)

2.92

1.45

(N= 38)

1.80

0.95

(N= 69)

2.65

1.33

(N = 195)

De Syndicale Strijd 

S.d.

N

2.78

1.17

(N = 63)

2.39

1.42

(N =18)

1.76

0.93

(N= 71)

2.26

1.19

(N= 152)

Uit tabel 2.13 blijkt dat er grote verschillen zijn in de waardering van informatiebronnen van

onderwijsvakbonden volgens het net waartoe de respondenten behoren. De evaluatie van

respondenten van het OGO sluit voor Basis en Brandpunt aan bij de waardering die de

respondenten van het VGO geven. Voor Tribune en De Syndicale Strijd sluit de inschatting van

respondenten van het OGO aan bij de inschatting die de respondenten van het GO ervoor gaven.

De informatiebronnen die door het COV en het COC uitgegeven worden, zijn dus ongeveer van

even groot belang voor de respondenten van katholieke scholen als van stedelijke en

gemeentelijke scholen, voor het basisonderwijs in eerste instantie Basis en voor het secundair

onderwijs Brandpunt. De gemiddelde waarden voor deze media bij de respondenten van het

gemeenschapsonderwijs geven aan dat zij deze minder belangrijk vinden. Uit tabel 2.13 blijkt

dat Basis en Brandpunt het belangrijkst worden geacht.

Het ledenblad Tribune van het ACOD scoort bij geen van de groepen bijzonder hoog, en krijgt

de hoogste waarden toegekend -zoals verwacht kan worden- bij de respondenten van het

gemeenschaps- en officieel gesubsidieerd onderwijs. Het ledenblad De Syndicale Strijd van het

VSOA wordt door de respondenten als nog minder belangrijk ingeschat dan voorgaande media.

Terug zijn de relatief hoogste waarden te vinden bij het GO en het OGO. De vraag naar het
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belang van De Syndicale Strijd werd in verhouding tot de andere informatiebronnen van

onderwijsvakbonden ook door minder respondenten ingevuld, gezien velen dit niet blijken te

kennen.

5) Andere actoren

Bij alle respondenten werd tevens voor een aantal meer algemene informatiebronnen nagegaan

in hoeverre deze van belang kunnen zijn om geïnformeerd te worden over onderwijsbeleid. Een

aantal algemene media zoals omroep en pers kwamen bij iedereen aan bod. Bij directeurs, leden

van het ondersteunend personeel en leerkrachten werd bovendien nagegaan welk belang de

informatie van de VLOR en van de stichting Lodewijk de Raet hebben.

Tabel 2.14 Belang van informatiebronnen van andere actoren (gemiddelde, standaard afwijking en

aantal antwoorden)

Informatiebron  S d N

TV 3.64 1.03 879

Radio 3.57 1.04 879

Dagbladen 3.59 1.05 881

Weekbladen 3.26 1.11 864

Onderwijszakboekje 3.32 1.27 348

Wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen 3.65 1.03 461

VLOR: In Beraad 2.78 1.09 298

VLOR: Website 2.38 1.07 229

LdR: open fora, colloquia, rondetafel-gesprekken 9 2.57 1.10 191

LdR; website 2.06 1.05 135

Uit bovenstaande tabel blijkt dat informatiebronnen die niet van centrale onderwijsactoren zoals

de overheid, de onderwijsnetten, de onderwijsvakbonden of overkoepelende ouderverenigingen

zijn, toch een belangrijke positie kunnen innemen voor het verstrekken van informatie over

onderwijsbeleid. Vooral de informatiekanalen zoals TV, radio en dagbladen die op de actualiteit

en veranderingen in het beleid direct kunnen inspelen, blijken hier belangrijk te zijn.

De informatiebronnen van de VLOR en de stichting Lodewijk de Raet die enkel bij

personeelsleden bevraagd werden, blijken niet erg belangrijk te zijn om hen over

onderwijsbeleid te informeren.

9 LdR = Stichting Lodewijk de Raet
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6) Belang van de media: overzicht van alle informatiebronnen

Volgens de gemiddelde waarden voor het belang van de verschillende informatiebronnen

deelden we bij wijze van overzicht de informatiebronnen in drie groepen in. Bij elke

informatiebron staat met een afkorting aangegeven door welke zender deze uitgegeven is.

Groep 1: Media die ‘eerder belangrijk’ tot ‘heel belangrijk’ zijn

In de eerste groep zijn informatiebronnen opgenomen waarvan de gemiddelde waarde aangeeft

dat de respondenten deze eerder belangrijk of zelfs heel belangrijk vinden om geïnformeerd te

worden over het onderwijsbeleid.

Tabel 2.15 Belang van de media van verschillende actoren (Groep 1), geordend volgens de gemiddelde

waarde.

Informatiebron  S.d. N

Net: Mededelingen van het VSKO 4.50 0.72 310

Net: Ronde van Vlaanderen van het OVSG 4.40 0.82 52

Net: Omzendbrieven van het GO 4.39 0.79 113

Net: Kaderblad 4.29 0.82 111

Net: OVSG-nieuws 4.25 0.85 87

Net: Brochures van het OVSG 4.22 0.81 91

DO: ‘Witte producten’ 4.17 0.96 507

Net: Barometer 4.11 0.82 84

DO: Basis Info 4.00 0.87 239

(DO =departement Onderwijs, Net = een onderwijsnet)

Uit Tabel 2.15 blijkt dat bij deze groep slechts één medium van het departement Onderwijs aan

bod komt dat voor bij beide onderwijsniveaus aan bod kwam, nl. de Witte producten. Het

belang van deze informatiebron werd enkel bevraagd bij directeurs, leden van het

ondersteunend personeel en leerkrachten. Verder kan van het departement Onderwijs ook Basis

Info nog net bij deze eerste groep aansluiten. Alle andere media van de onderwijsoverheid staan

lager gerangschikt als het gaat om het belang van media voor informatie over onderwijsbeleid.

Verder valt in bovenstaande tabel op dat er in deze hoogste categorie van alle onderwijsnetten

de belangrijkste schriftelijke media opgenomen zijn. Bij het OVSG worden ook de

informatiesessies als belangrijk aangezien als het gaat om het verkrijgen van informatie over het

onderwijsbeleid.
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Groep 2: Media die ‘noch onbelangrijk, noch belangrijk’ tot ‘eerder belangrijk’ zijn

In de tweede groep media is een grote middengroep informatiebronnen opgenomen die

gemiddeld scoren met een waarde van ‘eerder belangrijk’ tot ‘noch belangrijk, noch

onbelangrijk’. Deze media blijken eveneens belangrijk te zijn om geïnformeerd te zijn over

onderwijsbeleid, al is dit niet zo sterk als in de eerste groep.

Tabel 2.16 Belang van de media van verschillende actoren (Groep 2), geordend volgens de gemiddelde

waarde.

Informatiebron  S.d. N

DO: Brochures en rapporten van het departement Onderwijs 3.92 0.93 758

Net: Informatieronde VSKO 3.84 1.00 184

Net: Informatieronde GO 3.82 1.08 56

Net: Website GO 3.79 1.15 85

VB: Basis (enkel BaO, VGO) 3.77 0.92 140

DO: Ronde van Vlaanderen van het departement Onderwijs 3.71 1.03 307

DO: Klasse voor Leerkrachten 3.66 1.07 766

ALG: Wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen 3.65 1.03 461

ALG: TV 3.64 1.03 879

ALG: Dagbladen 3.59 1.05 881

DO: Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs 3.58 1.02 254

ALG: Radio 3.57 1.04 879

OO: EVO: Evocatief 3.43 1.11 104

DO: Klasse voor Ouders 3.39 1.17 821

VB: Brandpunt (enkel secundair onderwijs, VGO) 3.38 1.25 175

DO: Website Departement Onderwijs 3.32 1.13 552

ALG: Onderwijszakboekje 3.32 1.27 348

ALG: Weekbladen 3.26 1.11 864

OO: KOOGO-info 3.25 1.12 93

OO: ROGO-brochures 3.22 1.10 90

DO: ‘Blauwe producten’ 3.21 1.24 410

Net: Website VSKO 3.21 1.19 177

VB: Tribune (enkel GO) 3.19 1.20 88

DO Infolijn van het departement Onderwijs 3.09 1.20 500

Net: Forum 3.04 0.95 241

(DO =departement Onderwijs, VlG = Vlaamse Gemeenschap, Net = een onderwijsnet, OO = een
overkoepelende oudervereniging, VB = onderwijsvakbond, ALG =algemene media).
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Uit Tabel 2.16 blijkt dat in de middengroep van media die ook een zeker, al is het niet zeer sterk

belang hebben om geïnformeerd te zijn over onderwijsbeleid samengesteld is uit een eerste

groep waar vooral media van het departement Onderwijs, de netten en algemene media

opgenomen zijn. In de tweede helft van deze lijst vinden we daarnaast ook media van de

overkoepelende ouderverenigingen. In beide gedeeltes telkens verder ook enkele

informatiebronnen van de onderwijsvakbonden.

Het hoogste belang binnen deze groep wordt bij de informatiebronnen van het departement

Onderwijs toegekend aan media die de mogelijkheid bieden om specifieke informatie over

onderwijsbeleid aan een welbepaalde doelgroep te geven, zoals bijvoorbeeld de Ronde van

Vlaanderen of specifieke brochures en rapporten. Van de algemene media staan als eerste vooral

media gerangschikt die snel op actuele gebeurtenissen kunnen ingaan zoals televisie, radio en

dagbladen. In beide gevallen gaat het om media die van de ontvanger relatief weinig

‘opzoekwerk’ vereisen. Ofwel zijn het duidelijke initiatieven van overheid of onderwijsnetten

waarbij de onderwijsactoren de eerste stap zetten naar de gebruiker, ofwel zijn het gemakkelijk

te bereiken media zoals oproep en pers.

Opvallend in deze rangorde is vooral de positie van de blauwe producten, dus de officieuze

codificatie van de onderwijswetgeving en reglementering. In tegenstelling tot de omzendbrieven

die reeds in de eerste groep aan bod kwamen wordt het belang van deze informatiebron om

informatie over het onderwijsbeleid te verkrijgen eerder laag geschat. Bij de bespreking van het

belang van de media volgens de positie van de respondent komt naar voor dat deze lage waarde

niet enkel bij leerkrachten, maar ook bij directeurs en leden van het ondersteunend personeel

teruggevonden kan worden.

Groep 3: Media die ‘eerder onbelangrijk’ zijn voor informatie over onderwijsbeleid

De derde groep van media geeft een overzicht van de informatiebronnen die volgens de

respondenten eerder onbelangrijk zijn als het er om gaat informatie in te winnen over het

onderwijsbeleid.
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Tabel 2.17 Belang van de media van verschillende actoren (Groep 3), geordend volgens de gemiddelde

waarde.

Informatiebron  S.d. N

OO: VCOV-dossiers 2.98 1.21 276

OO: VCOV: Brug 2.97 1.16 426

OO: ROGO-website 2.96 1.15 58

VLG: Persberichten van de Vlaamse Gemeenschap10 2.93 1.14 515

DO: Klasse voor Jongeren 2.91 1.14 373

VlG: Infolijn van de Vlaamse Gemeenschap 2.89 1.16 489

Net: Website OVSG 2.89 1.16 46

VLOR: In Beraad 2.78 1.09 298

VB: De Syndicale Strijd (enkel in het GO) 2.77 1.17 63

LdR: open fora, colloquia, rondetafel-gesprekken 11: 2.57 1.10 191

OO: VCOV: website 2.48 1.21 187

VLOR: Website 2.38 1.07 229

LdR; website 2.06 1.05 135

(DO =departement Onderwijs, VlG = Vlaamse Gemeenschap, Net = een onderwijsnet, OO = een
overkoepelende oudervereniging, VB = onderwijsvakbond, VLOR = Vlaamse Onderwijsraad, LdR =
Stichting Lodewijk de Raet)

Uit tabel 2.17 blijkt dat de media die minder belangrijk geacht worden voor het verkrijgen van

informatie over onderwijsbeleid enerzijds media zijn die zich tot een heel specifieke doelgroep

richten zoals bijvoorbeeld bij informatie van overkoepelende ouderverenigingen of de

informatie van een vakbondstijdschrift. In deze informatiebronnen zijn- zo bleek uit de

casestudies - interessante bijdragen over onderwijsbeleid, maar geven geen volledige informatie

die vaak ook vanuit een heel specifiek perspectief komt.

Anderzijds zijn hier ook een aantal breed toegankelijke media opgenomen zoals websites en de

Infolijn van de Vlaamse Gemeenschap. Deze vereisen echter van de respondent om zelf actief

op zoek te gaan naar informatie. Bovendien is bij enkele media het gehalte aan informatie dat

over onderwijsbeleid gaat, eerder klein.

10 op Internet
11 LdR = Stichting Lodewijk de Raet
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7) Belang van de media volgens de positie van de respondenten

Voor alle media was een zelfde vraagtype gebruikt om na te gaan welk belang de respondenten

aan de media hechten. Steeds duidden de respondenten aan op een schaal van 1 tot 5 hoe

belangrijk zij de media achten (met 1= volstrekt onbelangrijk en 5 =heel belangrijk). In

onderstaande tekst zijn van de meeste informatiebronnen de gemiddelden weergegeven. Niet

voor alle media werd het belang nagegaan bij alle respondenten met dezelfde positie, de

netspecifieke media en enkele media van overkoepelende ouderverenigingen werden aangepast

volgens het onderwijsnet. Andere media kwamen enkel bij het basis- of enkel bij het secundair

onderwijs aan bod.

Directeurs

We kregen een antwoord van 252 directeurs. Voor netspecifieke media kregen we antwoorden

van 45 directeurs van het GO, van 49 directeurs van het OGO en van 158 directeurs van het

VGO. Voor media die specifiek zijn voor het onderwijsniveau kregen we antwoorden van 152

directeurs van het basisonderwijs en 100 directeurs van het secundair onderwijs.

Bij de directeurs blijken van het departement onderwijs vooral de Witte producten (4.39) en

voor het basisonderwijs ook Basis Info (4.03) van belang: Verder staan bovenaan de lijst van

media die belangrijk zijn om te informeren over het onderwijsbeleid in alle drie onderwijsnetten

enkele netspecifieke informatiebronnen. Voor het gemeenschapsonderwijs zijn dit het

Kaderblad (4.51) en de Omzendbrieven van het gemeenschapsonderwijs (4.53), voor het VGO

zijn dit de VSKO- mededelingen en ook Barometer (4.12), voor het OGO zijn dit de

informatierondes van het OVSG (4.45), het OVSG-nieuws (4.25) en de brochures van het

OVSG (4.35).

De media die bij de directeurs laag scoren als belangrijk kanaal om informatie over het

onderwijsbeleid te bekomen zijn de informatiebronnen van het departement Onderwijs en de

Vlaamse gemeenschap voor een breed publiek zoals Persberichten, Infolijn van het departement

en van de Vlaamse Gemeenschap. Verder ook informatie van andere actoren zoals van de

VLOR, de meeste media van de onderwijsvakbonden (behalve Basis met 3.45), de media van de

Stichting Lodewijk de Raet en de media van het VCOV. Over het algemeen scoren de websites

laag, om het even van welke actor.
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Ondersteunend Personeel

Van de 97 leden van het ondersteunend personeel die deelnamen aan de survey zijn er 20 van

het GO, 14 van het OGO en resterende 63 van het VGO.

De lijst met media waarvan de bekendheid en het belang nagegaan werd was bij leden van het

ondersteunend personeel nagenoeg dezelfde als bij de directeur, met dit verschil dat er van het

ondersteunend personeel enkel respondenten van het secundair onderwijs aan bod kwamen en

bijgevolg Basis Info en de Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs niet aan bod

kwamen.

Overeenkomstig de beoordeling van de directeurs spelen ook voor de leden van het

ondersteunend personeel de Witte producten (4.77), het Kaderblad (4.80), de Omzendbrieven

van het gemeenschapsonderwijs (4.8), de VSKO-mededelingen (4.70), het OVSG-nieuws (4.00)

een belangrijke rol. Er moet wel worden onderstreept dat een deel van deze media netgebonden

is.

Daarnaast is ook de waardering van enkele mondelinge media van de overheid als van de netten

zeer hoog. Dit geldt voor de Ronde van Vlaanderen van het departement Onderwijs (4.23), de

Ronde van Vlaanderen van het Gemeenschapsonderwijs, en de Ronde van Vlaanderen van het

OVSG (4.00). Bovendien scoort bij de leden van het ondersteunend personeel van het

gemeenschapsonderwijs ook de website van dit onderwijsnet zeer hoog (4.50).

Opvallend is dat enkele media die door de directeurs niet belangrijk geacht worden en laag

scoren, bij de leden van het ondersteunend personeel belangrijker geacht worden. Dit is het

geval voor de media van de overheid voor een breed publiek. De enige informatiebron van de

overheid die negatief scoort bij het ondersteunend personeel is Klasse voor Ouders.

Voor andere media (niet van het departement Onderwijs) volgen de leden van het

ondersteunend personeel het patroon van de directeurs, zoals bijvoorbeeld voor

informatiebronnen van de onderwijsvakbonden, van de Stichting Lodewijk de Raet en van het

VCOV. Ook de media van andere overkoepelende ouderverenigingen scoren laag bij het

ondersteunend personeel.

De websites van verschillende onderwijsactoren scoren bij het ondersteunend personeel over het

algemeen hoger dan bij de directeurs.
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Leerkrachten

Er kwam een antwoord van 234 leerkrachten, waarvan 143 in het basisonderwijs en 91in het

secundair onderwijs. Ingedeeld volgens onderwijsnet zijn dat er 51 van het GO, 36 van het

OGO en 147 van het VGO. Ook bij de leerkrachten kwam een ruim aantal informatiebronnen

aan bod bij de vraag naar het belang van de media. Enkel de informatiesessies van de

onderwijsnetten werden niet bevraagd.

Bij de leerkrachten wordt Klasse voor Leerkrachten (4.11) het meest belangrijk geacht om over

onderwijsbeleid geïnformeerd te worden. De media die daarop direct volgen zijn schriftelijke

netspecifieke media die ook reeds door de directeurs en de leden van het ondersteunend

personeel aangeduid waren (omzendbrieven van het gemeenschapsonderwijs 4.10, OVSG-

nieuws 4.07, Brochures van het OVSG 4.12) Voor leerkrachten van het basisonderwijs wordt

verder ook het vakbondstijdschrift Basis als een belangrijk medium gezien om hen over

onderwijsbeleid te informeren (in het OGO 4.06 en het VGO 4.02). Voor leerkrachten in het

secundair onderwijs van dezelfde netten is dit Brandpunt (in het OGO 4.00 en in het VGO

3.45). De vakbondstijdschriften Tribune en De Syndicale Strijd zijn voorleerkrachten van

minder belang in het respectieve net.

De beoordeling van het belang van de verschillende media is bij de leerkrachten meer

geconcentreerd rond de middelste waarde dan bij directeurs en ondersteunend personeel. De

spreiding is geringer en de waarden ‘heel belangrijk’ en ‘heel onbelangrijk’ worden slechts

relatief weinig aangeduid.

Ouders

In totaal participeerden 234 ouders waarvan 141 met kinderen in het basisonderwijs en 93 met

kinderen in het secundair onderwijs. Bij 47 ouders gaan de kinderen naar scholen van het

Gemeenschapsonderwijs, bij 42 naar scholen van het OGO en bij 145 naar scholen van het

VGO.

De lijst van informatiebronnen waarvoor aan de ouders gevraagd werd om aan te duiden hoe

belangrijk ze deze vinden is een behoorlijk stuk korter dan bij voorgaande groepen. Hier waren

voor het departement Onderwijs bijvoorbeeld niet de blauwe of Witte producten of Basis Info
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opgenomen. Verder ontbraken de media van de onderwijsnetten, van de VLOR of van de

Stichting Lodewijk de Raet.

Bij de ouders treden bij de inschatting van het belang van de informatiebronnen om over

onderwijsbeleid geïnformeerd te zijn duidelijk die media naar voor, die specifiek naar deze

doelgroep gericht zijn. De hoogste gemiddelde waarden worden bereikt voor Brochures en

rapporten van het departement Onderwijs (4.15), Gids voor ouders met kinderen in het

basisonderwijs (4.07), KOOGO- info (4.06) en Klasse voor Ouders (4.03).

Specifiek voor de ouders was bij de algemene evaluatie een stelling opgenomen om na te gaan

hoe nuttig zij Klasse voor Leerkrachten vinden in vergelijking met Klasse voor Ouders. Van

volgende stelling konden zij op een schaal van 1 tot 5 aanduiden of zij het al dan niet ermee

eens zijn: ‘Klasse voor Leerkrachten is voor ouders nuttiger dan Klasse voor Ouders’.

De gemiddelde waarde voor deze vraag bedraagt 2.95 (S.d. = 0.94, N=130), d.w.z. dat de ouders

de editie die specifiek voor hen geschreven is belangrijker vinden dan de editie voor

leerkrachten.

Voor de andere media die in de lijst zijn opgenomen is de spreiding gering. De gemiddelde

waarden liggen tussen 3 en 4.

Leerlingen

Bij de 95 leerlingen die de vragenlijsten terug stuurden is er een beperkte reeks van slechts

veertien informatiebronnen opgenomen die zij beoordelen naar belang. Er waren geen

netspecifieke media opgenomen.

Als enige opvallend medium onderscheidt zich de televisie met een gemiddelde waarde van

4.08. Alle andere media hebben evenals bij de ouders waarden tussen 3 en 4. De leerlingen

duidden frequenter dan de ouders ook extreme waarden 1en 5 aan.
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2.3 Gebruik van het communicatieaanbod

De analyse van het gebruik van de media tracht op drie onderzoeksvragen een antwoord te

bieden:

1. Op welk moment tijdens de beleidsvorming of uitvoering van beleidsbeslissingen worden

schriftelijke media geraadpleegd?

2. Hoe frequent wordt gebruik gemaakt van informatiebronnen uit het communicatieaanbod

van verschillende onderwijsactoren?

3. Hoe ver gevorderd is het gebruik van informatie van Internet om geïnformeerd te zijn over

onderwijsbeleid?

2.3.1 Moment van gebruik van schriftelijke media

In een eerste gedeelte van de analyse naar het gebruik van de media werd voor belangrijke

schriftelijke media van het departement Onderwijs, de onderwijsnetten en meer algemeen voor

tijdschriften van onderwijsvakbonden nagegaan wanneer men deze informatiebronnen

raadpleegt. Bij de netten werd deze vraag gesteld voor het Kaderblad, het OVSG-nieuws en de

VSKO-mededelingen. Voor de blauwe producten, witte producten en de Gids voor ouders met

kinderen in het basisonderwijs werd bovendien nagegaan of er verschillen bestaan volgens de

positie die de respondent in de school heeft en het onderwijsnet waartoe de school behoort.

1) Gebruik van de informatiebronnen van het departement Onderwijs

Voor het departement Onderwijs werd bij drie belangrijke schriftelijke media nagegaan wanneer

deze gebruikt worden. Voor de blauwe en witte producten en de Gids voor ouders met kinderen

in het basisonderwijs werd nagegaan op welk moment tijdens de beleidsvorming of uitvoering

deze geraadpleegd worden of waarvoor deze gebruikt worden.

Bij de blauwe en witte producten werden hiervoor aan directeurs en leden van het

ondersteunend personeel vier stellingen voorgelegd. Telkens konden ze op een vijfpuntenschaal

aanduiden of ze al dan niet eens zijn (1 = helemaal oneens, 5 = helemaal eens) met volgende

uitspraken over het gebruik van de media:
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 Zo spoedig mogelijk na verschijnen of ontvangst neem ik de blauwe/ witte producten

door (GE2).

 Ik gebruik de blauwe/ witte producten indien de reglementering dient toegepast te

worden binnen de school (GE3).

 Ik gebruik de blauwe/ witte producten indien er twijfels zijn m.b.t. de toepassing van de

reglementering binnen de school (GE4).

 Ik gebruik de blauwe/ witte producten om heel gericht informatie in op te zoeken

(GE5).

Deze vragen werden bij 349 respondenten gesteld. Vooral bij de blauwe producten is deze vraag

door een grote groep niet ingevuld. Nochtans was eerder door meer dan 90%van de directeurs

en de leden van het ondersteunend personeel aangeduid dat ze de blauwe producten kennen.

Voor de Gids voor ouders met kinderen in het Basisonderwijs werd bij alle respondenten van

het basisonderwijs op een gelijkaardige manier -aan de hand van drie stellingen- nagegaan hoe

deze gebruikt worden. Twee van de in totaal vijf stellingen werden zowel voor de blauwe en

witte producten als voor de Gids voor ouders gebruikt. Voor laatst genoemde werden volgende

uitspraken getoetst:

 Zo spoedig mogelijk na verschijnen of ontvangst neem ik de Gids voor ouders door

(GE2).

 Ik gebruik de Gids voor ouders om heel gericht informatie in op te zoeken (GE5).

 Ik gebruik de Gids voor ouders om praktische gegevens (adressen, telefoonnummers,

…) over de diverse onderwijsinstanties in op te zoeken. (GE6)

Ook voor dit medium is het niet verwonderlijk dat er slechts relatief weinig antwoorden waren.

Bij de vraag naar de bekendheid van de media bleek immers dat slechts de helft van de

bevraagde leerkrachten en ouders van het basisonderwijs deze informatiebron kennen. De

directeurs van het basisonderwijs kenden dit allemaal.
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Tabel 2.18 Moment van gebruik van informatiebronnen van het departement Onderwijs

(gemiddelde, standaardafwijkingen aantal antwoorden).

Spoedig na

verschijnen of

ontvangst

(GE2)

Als de school

de

reglementering

moet toepassen

(GE3)

Bij twijfels

omtrent de

toepassing van de

reglementering

(GE4)

Heel gericht

informatie

opzoeken

(GE5)

Praktische

gegevens

opzoeken

(GE6)

Blauwe producten 2.88

1.25

(N= 197)

4.21

0.99

(N= 202)

4.42

0.77

(N = 200)

4.20

0.96

(N=205)

Witte producten 3.65

1.27

(N = 327)

4.51

0.73

(N = 331)

4.61

0.64

(N = 330)

4.51

0.79

(N = 330)

Gids voor ouders 3.54

1.21

(N= 65)

3.50

1.14

(N= 64)

3.17

1.13

(N=64)

Uit tabel 2.18 blijkt dat zowel de witte als de blauwe producten vooral gebruikt worden bij

twijfels omtrent de toepassing van de reglementering. De laagste scores daarentegen worden

bekomen bij de eerste uitspraak. Weinig respondenten blijken deze informatiebronnen spoedig

na ontvangst door te nemen.

Voor geen enkele stelling over het gebruik van de blauwe of witte producten konden er

significante verschillen vastgesteld worden volgens het onderwijsnet, het onderwijsniveau of de

positie van de respondent. Bovenstaande bevindingen dat de directeur, noch de leden van het

ondersteunend personeel de teksten van de wetgeving en omzendbrieven direct na ontvangst

zouden doornemen, komt overeen met eerder gedane vaststellingen uit de casestudies. Deze

media blijken vooral van belang te zijn als zich effectief een praktische vraag voor de

toepassing in de eigen school stelt.

Voor de Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs scoren alle drie uitspraken relatief

laag. Verwonderlijk is vooral de lage score bij de laatste uitspraak. De Gids voor ouders is

immers geconceptualiseerd als een brochure met praktische informatie specifiek voor de

doelgroep ouders met kinderen in het basisonderwijs.

Ook voor deze informatiebron konden verder geen significante verschillen gevonden worden

volgens het onderwijsnet of de positie van de respondent.
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2) Gebruik van de informatiebronnen van de netten

Bij de directeurs en de leden van het ondersteunend personeel werd tevens nagegaan op welk

moment de belangrijkste schriftelijke media van de netten gebruikt worden tijdens de

besluitvorming. De vraagstelling was parallel aan de vragen voor de witte en blauwe producten

van het departement Onderwijs. Onderstaande tabel geeft de gemiddelde waarden weer voor het

gebruik van de informatiebronnen van de onderwijsnetten.

Tabel 2.19 Moment van gebruik van informatie van de onderwijsnetten (gemiddelde, standaard

afwijking en aantal antwoorden).

Spoedig na

verschijnen of

ontvangst (GE2)

Als de school de

reglementering

moet toepassen

(GE3)

Bij twijfels

omtrent de

toepassing van de

reglementering

(GE4)

Heel gericht

informatie

opzoeken

(GE5)

Kaderblad 4.20

0.89

(N= 61)

4.63

0.52

(N = 60)

4.62

0.52

(N =60)

4.50

0.72

(N = 60)

OVSG-Nieuws 4.14

1.02

(N = 57)

3.88

1.08

(N = 57)

3.72

1.06

(N = 58)

3.43

1.20

(N = 56)

VSKO-Mededelingen 4.35

1.00

(N= 212)

4.50

0.68

(N = 212)

4.46

0.79

(N = 212)

4.31

0.81

(N= 213)

Uit tabel 2.19 blijkt dat het Kaderblad en de VSKO-mededelingen vooral gebruikt worden als

de reglementering in de school moet toegepast worden en indien er twijfels zijn omtrent de

toepassing, terwijl het OVSG-nieuws vooral spoedig na verschijnen geraadpleegd wordt. De

gemiddelde waarden voor de andere uitspraken zijn in het OGO lager dan in het VGO en het

GO. Over het algemeen dient opgemerkt dat het Kaderblad en de VSKO-mededelingen met

gemiddelde waarden boven 4 hoog scoren. Deze informatiebronnen blijken meer dan het

OVSG-nieuws gebruikt te worden op verschillende momenten tijdens de beleidsuitvoering.
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3) Gebruik van de informatiebronnen van de onderwijsvakbonden

Bij directeurs, leden van het ondersteunend personeel en leerkrachten werd nagegaan of en

wanneer zij tijdschriften van onderwijsvakbonden raadplegen. Bijna 60% van de respondenten

geeft aan dat zij tijdschriften van onderwijsvakbonden lezen. Uit de variantie-analyse (cfr. tabel

B.2.18 in bijlage 2) blijkt dat dit meer respondenten van het basisonderwijs zijn. Zo is er een

significant verschil tussen directeurs van het basisonderwijs waarvan 70% deze bronnen

raadpleegt en de directeurs van het secundair onderwijs met slechts 59% die dit leest. Bij de

leerkrachten zijn er in het basisonderwijs 58% en in het secundair onderwijs 53% die

tijdschriften van onderwijsvakbonden lezen. Vervolgens werd nagegaan op welke momenten

tijdens de besluitvorming zij de tijdschriften van onderwijsvakbonden gebruiken.

Tabel 2.20 Moment van gebruik van informatie van onderwijsvakbonden (gemiddelde, standaard

afwijking en aantal antwoorden).

Spoedig na verschijnen

of ontvangst (GE2)

Als de school de

reglementering moet

toepassen (GE3)

Bij twijfels omtrent de

toepassing van de

reglementering (GE4)

Informatiebronnen van

onderwijsvakbonden

3.48

1.64

(N = 345)

2.99

1.21

(N = 341)

3.08

1.24

(N = 340)

Uit tabel 2.20 blijkt dat de tijdschriften van de onderwijsvakbonden nog het meest gebruikt

worden direct na verschijnen, er wordt slechts zelden op een later moment gebruik van gemaakt

om informatie in op te zoeken.

4) Conclusie

Het gebruik van informatiebronnen spoedig na verschijnen of ontvangst scoort vooral hoog bij

de informatie van de onderwijsnetten. Een middengroep voor deze stelling wordt ingenomen

door de witte producten, de Gids voor Ouders en de tijdschriften van onderwijsvakbonden.

Enkel de blauwe producten scoren lager. Deze worden door directeurs en leden van het

ondersteunend personeel amper doorgenomen direct na ontvangst. Dit bleek eerder al in de

cases.

Indien er in de scholen een reglementering dient toegepast te worden, zijn voor de directeurs

zowel de informatiebronnen van het departement Onderwijs als van de onderwijsnetten van

belang. De tijdschriften van de onderwijsvakbonden scoren hier het laagst. Hetzelfde geldt voor
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het opzoeken van informatie bij twijfels omtrent de reglementering. Voor beide stellingen scoort

het OVSG-nieuws lager dan de schriftelijke informatiebronnen van de andere onderwijsnetten.

Nochtans wordt het belang voor zowel het OVSG-nieuws als voor het Kaderblad en de VSKO-

mededelingen zeer hoog geschat (cfr. tabel 2.12). De verschillen bij de netten voor de vraag

naar het moment van gebruik gaan in tegen eerdere bevindingen in de case studies waaruit bleek

dat de netspecifieke invulling van de onderwijsreglementering in dezelfde mate van belang is

voor het GO, het OGO en het VGO.

2.3.2 Frequentie van gebruik van mondelinge en schriftelijke media

In een tweede gedeelte van de analyse van het gebruik van media gaan we na hoe dikwijls

media gebruikt worden. Hier komen belangrijke schriftelijke media en informatiesessies van

verschillende onderwijsactoren aan bod.

Voor schriftelijke media werd nagegaan hoe frequent deze gelezen worden. De analyse omvat

de drie edities van Klasse, het Kaderblad, het OVSG-nieuws en de VSKO-mededelingen alsook

enkele media van overkoepelende ouderverenigingen (Evocatief, Brug en de KOOGO-info).

Voor de Ronde van Vlaanderen van het departement Onderwijs en de informatierondes van de

drie netten werd nagegaan hoe frequent deze bezocht worden. De antwoordcategorieën voor

deze vragen waren voor bovengenoemde media steeds dezelfde nl. ‘nooit, soms of altijd’.

1) Gebruik van de informatiebronnen van het departement Onderwijs

Tabel 2.21 Frequentie van raadplegen of gebruik van informatiebronnen van het departement

Onderwijs (in %).

Informatiebron Nooit Soms Altijd

Schriftelijke media lezen:

Klasse voor Leerkrachten (N = 579) 1 21 78

Bij directeurs (N = 250) 0 20 80

Bij leerkrachten (N = 232) 0 20 80

Bij onderst. Pers.(N = 97) 6 29 65

Klasse voor Ouders (N = 772) 19 42 39

Bij ouders (N = 205) 5 32 63

Bij leerkrachten (N =230) 19 47 34
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Bij directeurs (N = 245) 16 47 36

Bij onderst. pers. (N = 92) 53 39 8

Klasse voor Jongeren (N = 372) 30 54 16

Bij leerlingen (N = 92) 11 54 35

Bij leerkrachten (N = 89) 25 63 12

Bij directeurs (N = 98) 27 64 8

Bij onderst.pers. (N=93) 57 35 8

Informatiesessies bezoeken:

Ronde van Vlaanderen (N = 344) 24 35 41

Bij directeurs (N = 247) 22 36 42

Bij onderst.pers. (N=97) 29 32 39

Opvallend voor de schriftelijke media in bovenstaande tabel is vooral het hoge aandeel van

respondenten die aangeven dat ze Klasse voor Leerkrachten altijd lezen. Vier vijfde van de

directeurs en leerkrachten aan wie deze vraag gesteld werd, kruisten de derde

antwoordmogelijkheid aan.

Uit variantie-analyse blijkt dat het verschil tussen directeurs en leerkrachten enerzijds en de

leden van het ondersteunend personeel anderzijds significant is. Bovendien blijken de

respondenten van het basisonderwijs Klasse voor Leerkrachten meer te lezen dan de

respondenten van het secundair onderwijs. Dit significante verschil komt duidelijk naar voren

bij de directeurs, waar 84% in het basisonderwijs aangeven deze editie altijd te lezen, terwijl

slechts 74% van de directeurs in het secundair onderwijs dit doen.

De twee andere edities van Klasse worden door de respondenten die de vragenlijst terug

stuurden veel minder frequent gelezen. Voor Klasse voor Jongeren duidden bijna één derde van

de leerlingen aan dat ze dit tijdschrift nooit lezen.

Voor beide edities blijkt uit de variantie-analyse dat er een significant verschil is volgens de

positie van de respondent. Zoals verwacht kon worden, wordt Klasse voor Ouders het meest

gelezen door de ouders en Klasse voor Jongeren het meest door leerlingen. Voor de drie edities

van Klasse geldt dat deze het minst frequent gelezen wordt door de leden van het ondersteunend

personeel.

Voor Klasse voor Ouders blijkt verder ook een significant verschil te bestaan tussen basis- en

secundair onderwijs.
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Tabel 2.22 Ouders: lezen van Klasse voor Leerkrachten en Klasse voor Ouders, volgens

onderwijsniveau (in %).

Informatiebron Nooit Soms Altijd

Schriftelijke media lezen:

Klasse voor Ouders

Bij Ouders BaO (N= 132) 2 30 68

Bij Ouders SO (N =73) 12 34 54

Indien we de frequentie van lezen voor de drie edities van Klasse vergelijken volgens de

doelgroep waarvoor deze geschreven zijn, dan is snel duidelijk dat de indruk die we reeds bij de

casestudies opdeden hier bevestigd wordt.

Klasse voor Leerkrachten wordt door de deelnemende leerkrachten zeer frequent gelezen. Bij

Klasse voor Ouders is dat een stuk minder. Toch is het aantal ouders dat dit nooit leest vrij

gering (althans in het basisonderwijs). Klasse voor Jongeren wordt volgens bovenstaande

gegevens door 35% van de leerlingen altijd gelezen.

Opmerkelijk in tabel 2.21 is verder ook het relatief hoge aandeel van de directeurs en

ondersteunend personeel dat altijd naar de Ronde van Vlaanderen van het departement

Onderwijs gaat. Er is een significant verschil opgemerkt volgens het onderwijsniveau. Zo blijkt

uit de variantie-analyse dat opmerkelijk meer directeurs van het secundair onderwijs dan uit het

basisonderwijs altijd naar de Rondes van Vlaanderen gaan (met respectievelijk 53% tegenover

35%).

2) Gebruik van informatiebronnen van de onderwijsnetten

Van enkele informatiebronnen van de onderwijsnetten werd tevens nagegaan, hoe frequent deze

gebruikt of bezocht worden. Voor het gemeenschapsonderwijs zijn dit de informatierondes van

het GO, voor het OGO zijn dit het OVSG- nieuws en de informatierondes van het OGO en voor

het vrij onderwijsnet zijn dit de VSKO- mededelingen en de informatierondes van het VSKO.

Voor het Kaderblad werd hier enkel de vraag naar de meest gebruikte versie (elektronisch of

gedrukt) gesteld, deze is in 2.3.3 besproken.

Tabel 2.23 Frequentie van raadplegen of gebruik van informatiebronnen van de onderwijsnetten (in

percent).

Informatiebron Nooit Soms Altijd

Schriftelijke media lezen:
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OVSG-nieuws (N = 63) 22 19 59

Door directeurs (N = 49) 0 6 94

Door onderst.pers. (N = 14) 36 43 21

VSKO-mededelingen (N =214) 2 12 86

Door directeurs (N = 153) 0 5 95

Door onderst. pers. (N = 61) 7 29 64

Uit Tabel 2.23 blijkt dat de schriftelijke informatiebronnen van de onderwijsnetten frequent

gebruikt worden. De VSKO-mededelingen worden door 86% van de respondenten altijd

gelezen. Het lezen van het OVSG-nieuws scoort met bijna 60% ook zeer goed. De groepen met

frequente lezers bevinden zich voor beide informatiebronnen vooral bij de directeurs. Zowel

voor scholen van het OGO als van het VGO lezen bijna alle directeurs de schriftelijke

informatie die zij van het net krijgen. Dit verschilt aanzienlijk met het aantal leden van het

ondersteunend personeel dat deze informatie frequent raadpleegt. Zo leest in het VGO slechts

twee derde van de leden van het ondersteunend personeel de VSKO-mededelingen, het OVSG-

nieuws wordt slechts door één vijfde van het ondersteunend personeel gelezen. Voor de

informatierondes van het OVSG en het VSKO zijn er eveneens aanzienlijke verschillen tussen

directeurs en ondersteunend personeel.

Tabel 2.24 Frequentie van raadplegen of gebruik van informatiebronnen van de onderwijsnetten (in

percent).

Informatiebron Nooit Soms Altijd

Informatiesessies bezoeken:

Informatieronde van het GO (N = 61) 31 39 30

Door directeurs (N=43) 25 49 26

Door onderst. pers. (N = 18) 44 17 39

Informatieronde van het OGO (N =63) 8 14 78

Door directeurs (N = 49) 4 20 76

Door onderst. pers. (N = 14-) 86 14 0

Informatierondes van het VGO (N =210) 32 23 44

Door directeurs (N = 150) 19 25 56

Door onderst.pers. (N = 60) 65 20 15
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Uit tabel 2.24 blijkt dat de informatieronde van het OVSG het best bezocht wordt, althans door

de directeurs (76% gaan altijd). Deze vergaderingen worden echter amper bezocht door de leden

van het ondersteunend personeel. De informatierondes van het VSKO worden door slechts 56%

van de directeurs altijd bezocht. Het aandeel leden van het ondersteunend personeel dat naar alle

sessies gaat ligt bij 15%. Twee derde van de leden van het ondersteunend personeel gaan zelfs

helemaal niet.

Bij het gemeenschapsonderwijs is het aandeel respondenten dat altijd naar de informatiesessies

gaat nog kleiner met slechts 26% bij de directeurs. Opvallend is dat er in verhouding meer leden

van het ondersteunend personeel aanduiden dat ze altijd naar de informatiesessies gaan. Het

aandeel directeurs dat soms naar de informatierondes gaat is met 50% relatief groot. Bij de

directeurs van dit net gaat één vierde nooit naar de sessies, terwijl dit bij het ondersteunend

personeel 44% is.

3)Gebruik van informatiebronnen van de overkoepelende ouderverenigingen

Bij ouders van het Basis- en het Secundair onderwijs werd nagegaan hoe frequent zij

schriftelijke informatiebronnen van de overkoepelende ouderverenigingen gebruiken.

Tabel 2.25 Frequentie van gebruik van de informatiebronnen van overkoepelende

ouderverenigingen (in %).

Nooit Soms Altijd

Evocatief (N= 46) 61 26 13

Bij ouders BaO (N = 28) 61 28 11

Bij ouders SO (N = 18) 61 22 17

Brug (N =186) 45 26 29

Bij ouders BaO (N= 112) 59 22 19

Bij ouders SO (N = 74) 24 31 44

KOOGO-info (N = 40) 20 42 38

Bij ouders BaO (N= 30) 20 50 30

Bij ouders SO (N= 10) 20 20 60

Uit tabel 2.25 blijkt dat een grote groep respondenten de tijdschriften van overkoepelende

ouderverenigingen slechts weinig of zelfs helemaal niet raadplegen. Bij Evocatief zijn er

bijvoorbeeld 61% die deze informatiebron kennen maar nooit gebruiken. Voor het tijdschrift
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Brug, dat een grotere verspreiding kent, is er een veel groter aandeel respondenten dat dit altijd

leest. Vooral bij de ouders van het secundaire scholen van dit net blijkt dit het geval te zijn.

4) Conclusie

Bij wijze van besluit kunnen we vaststellen dat de informatiebronnen van de onderwijsoverheid

en de onderwijsnetten relatief frequent gebruikt worden door de beoogde doelgroep en in dat

opzicht dus succesvol zijn. Van de overkoepelende ouderverenigingen kan niet met evenveel

overtuiging gezegd worden dat zij de ouders bereiken.

Goede tot zeer goede cijfers worden behaald voor Klasse dat bij de leerkrachteneditie door 80%

van de beoogde doelgroep altijd gelezen wordt en bij de editie voor ouders door 63% van de

doelgroep. In het basisonderwijs zijn dit zelfs 68%12. Opvallend bij de editie voor leerkrachten

is dat ook directeurs en leden van het ondersteunend personeel deze heel ijverig gebruiken.

Klasse voor Jongeren en de Ronde van Vlaanderen hebben qua aantal lezers en deelnemers

minder succes. De informatierondes van het OGO en VGO daarentegen worden over het

algemeen beter bezocht door de directeurs. De onderwijsnetten bereiken ook met de schriftelijke

media hun doelgroep. Deze worden immers door bijna alle directeurs gelezen.

De leden van het ondersteunend personeel grijpen eerder naar informatie van het departement

Onderwijs en niet naar informatie van de netten. Dit is althans zo voor de informatiesessies. Zij

bezoeken eerder de Ronde van Vlaanderen van het departement Onderwijs dan de

informatiesessies die ingericht worden door het net. Zij lezen slechts weinig de schriftelijke

informatie die van de netten afkomstig is. Dit kan allicht verklaard worden door het feit dat de

informatiesessies van de netten veel meer duiding bevatten, terwijl informatiesessies van het

departement Onderwijs meer informatie opleveren over de precieze reglementering.

Ondersteunend personeel is vooral uit op exacte informatie over de reglementering. Directies

hebben meer belangstelling voor achtergrond en duiding om hun beleid verder te ontwikkelen.

2.3.3 Raadplegen Internet

De derde belangrijke onderzoeksvraag bij de analyse van het gebruik van informatiebronnen

over onderwijsbeleid kan opgesplitst worden in een aantal deelvragen. Allereerst werd

nagegaan wie van de respondenten toegang heeft tot Internet. Bij deze groep gebruikers werd

nagegaan wie de website van het departement kent. Vervolgens werd gevraagd voor welke

12 Klasse voor Ouders wordt uitgedeeld aan ouders van kinderen in het basisonderwijs en ouders van
kinderen in de eerste graad van het secundair. Vanaf de tweede graad krijgen de jongeren een eigen editie.
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onderwerpen men al eens deze website geraadpleegd heeft. In een afzonderlijke vraag werd bij

directeurs nagegaan of zij de blauwe producten, witte producten en de Gids voor Ouders met

kinderen in het basisonderwijs meestal in de gedrukte uitgave of eerder via de website

raadplegen.

1) Gebruik van Internet voor informatie over onderwijsbeleid

Bij alle respondenten werd nagegaan of zij internet raadplegen om er informatie over het

onderwijsbeleid in op te zoeken, en hoe frequent ze daar gebruik van maken. Bijna 70% van de

respondenten blijken toegang te hebben tot internet. Globaal genomen kent bijna de helft van

hen de website van het departement Onderwijs. Volgens de positie van de respondent en het

onderwijsniveau waartoe de school van de respondent behoort, blijken hier wel grote verschillen

te zijn (cfr. tabel B.2.24 in bijlage 2).

Terwijl in de bevraging bij directeurs en leden van het ondersteunend personeel meteen

ingegaan werd op de website van het departement, werden bij leerkrachten, ouders en leerlingen

eerst meer algemene vragen gesteld naar het gebruik van internet om informatie over de

onderwijsreglementering en praktische gegevens over onderwijsinstanties op te zoeken.

Tabel 2.26 Leerkrachten, ouders en leerlingen: gebruik van internet (in %).

Voor het opzoeken van… Nooit Soms Dikwijls

Informatie over de onderwijsreglementering (N = 383)

Leerkrachten

Ouders

Leerlingen

Totaal

59

64

63

62

32

33

34

33

9

3

2

5

Praktische informatie over onderwijsinstanties (N= 143)

Leerkrachten

Ouders

Leerlingen

Totaal

60

63

54

60

37

34

41

36

3

3

5

4

Uit tabel 2.26 blijkt dat ouders, leerkrachten en leerlingen slechts zelden of helemaal geen

gebruik maken van internet om er informatie over onderwijsreglementering of praktische

informatie op te zoeken. Gemiddeld hebben 60% van de respondenten hiervoor nog nooit
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internet geraadpleegd. Binnen elk onderwerp zijn er lichte verschuivingen volgens de positie

van de respondent. Zo wordt internet vaker door leerkrachten geraadpleegd als het om

informatie over onderwijsreglementering gaat. Bij praktische informatie over onderwijs-

instanties wordt er door leerlingen al eens vaker via internet gezocht. De ouders zijn bij beide

onderwerpen de groep die het minst gebruik maakt van internet.

2) Gebruik van de website van het departement Onderwijs

Bij directeurs, ondersteunend personeel en leerkrachten werd nagegaan hoe frequent de

respondenten de website van het departement Onderwijs voor het opzoeken van een specifiek

soort informatie raadplegen. De respondenten konden telkens aanduiden of ze de website voor

het opzoeken van informatie over een bepaald thema nooit, soms of dikwijls gebruiken.

Tabel 2.27 Directeurs, leden van het ondersteunend personeel en leerkrachten: frequentie van gebruik

van de website van het departement Onderwijs voor specifieke onderwerpen (in %).

Raadplegen van de website van het departement voor informatie over… Nooit Soms Dikwijls

In basisonderwijs en secundair onderwijs:

Wetgeving (N = 246)

Directeurs (N= 141)

Ondersteunend personeel (N = 60)

Leerkrachten (N = 45)

30

24

22

58

59

64

65

38

11

12

13

4

Omzendbrieven (N= 246)

Directeurs (N= 141)

Ondersteunend personeel (N = 60)

Leerkrachten (N = 45)

27

21

18

56

57

61

60

42

16

18

22

2

Informatie i.v.m. eindtermen en ontwikkelingsdoelen (N = 243) 55 41 4

Klasse (N= 246) 81 15 3

Persberichten (N = 247) 67 29 4

Praktische gegevens over het departement Onderwijs (organigram,

publicaties, adres, verantwoordelijkheden en telefoonnummers van

medewerkers, …) (N =245)

35 57 8

Enkel in het basisonderwijs:

Basis Info (N = 87) 49 45 6
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Vragen en antwoorden door de scholen gesteld tijdens de Ronde van

Vlaanderen (N = 83)

82 17 1

Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs (N=86) 89 11 0

Enkel in het secundair onderwijs:

Informatie over personeelsaangelegenheden m.b.t. het SO (modellen van

functiebeschrijvingen , bekwaamheidsbewijzen, …) (N = 158) 26 63 11

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de website vooral geraadpleegd wordt voor het opzoeken van

informatie over de wetgeving en de omzendbrieven. In verhouding tot andere informatie van het

departement Onderwijs die eveneens in een gedrukte versie verschijnt, is dit een opmerkelijk

hoog cijfer. Directeurs en leden van het ondersteunend personeel blijken significant meer

gebruik te maken van de website van het departement Onderwijs voor het opzoeken van de

blauwe en witte producten dan de leerkrachten (cfr. tabellen B.2.25 en B.2.26 in bijlage 2).

De website wordt verder ook vrij frequent gebruikt voor het opzoeken van eerder occasionele

gegevens zoals bijvoorbeeld praktische gegevens over het departement Onderwijs of in het

secundair onderwijs ook voor informatie over personeelsaangelegenheden. Verder wordt ook

vooral door leerkrachten en directeurs (cfr. tabel B.2.27 in bijlage 2) de informatie in verband

met eindtermen en ontwikkelingsdoelen al eens via de website opgezocht. Voor het

basisonderwijs blijkt ook informatie uit de Basis Info via de website gezocht te worden.

Bij de overige onderwerpen duidde het overgrote deel van de respondenten aan dat ze de

website van het departement Onderwijs hiervoor nooit gebruiken. Dit is het geval voor de

persberichten, voor Klasse, voor vragen en antwoorden door de scholen gesteld tijdens de

Ronde van Vlaanderen en voor de Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs. Voor

deze onderwerpen blijken er behalve voor Klasse geen significante verschillen te zijn volgens

de positie van de respondent. Bij Klasse blijken directeurs de website significant meer te

raadplegen dan de leden van het ondersteunend personeel.

Vanuit de casestudies verwachten we dat de website van het departement Onderwijs vooral zou

gebruikt worden voor het opzoeken van occasionele informatie, terwijl uit bovenstaande

gegevens blijkt dat ook informatie die schriftelijk gedocumenteerd is, opgezocht wordt. De witte

en blauwe producten bijvoorbeeld worden in verhouding tot de andere opgegeven onderwerpen

zowat het meest geraadpleegd op de website. Dit zou verklaard kunnen worden in het verlengde

van eerder gedane bevindingen over het moment van gebruik van deze informatiebronnen. Deze

worden immers niet spoedig na verschijnen of ontvangst doorgenomen, maar eerder

geraadpleegd als de school de reglementering moet toepassen of bij twijfels omtrent de
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toepassing van de reglementering, waardoor het opzoeken van informatie in een frequent

verschijnende informatiebron eveneens een eerder occasioneel karakter krijgt.

Deze bevinding laat vermoeden dat de informatie van de website van het departement onderwijs

door leerkrachten, directeurs en leden van het ondersteunend personeel zeer doelmatig gebruikt

wordt, en dat deze respondenten vooral op zoek gaan naar informatie op de website indien zij

een snel antwoord zoeken voor specifieke vragen. De website functioneert dan dus als een soort

naslagwerk en ‘search engine’. Het belang van de website scoorde echter niet zo hoog (cfr. tabel

2.8, gemiddelde score = 3.32).

Bij ouders en leerlingen werd niet gevraagd naar de frequentie van het opzoeken van bepaalde

soorten informatie, maar enkel of ze de website überhaupt al eens voor specifieke onderwerpen

gebruikt hebben. Ook hier werd terug gestart van een meer algemene vraag. Ongeveer 42% van

de ouders en leerlingen die toegang hebben tot Internet hebben de website van het departement

Onderwijs al eens geraadpleegd.

Tabel 2.28 Ouders en leerlingen: toegang tot Internet, kennis en gebruik van de website van het

departement Onderwijs (absolute aantallen en percentages).

Respondenten die.. Ouders Leerlingen

toegang tot Internet hebben

Percentage

142

58%

85

91%

De website van het departement Onderwijs kennen

Percentage van de respondenten met toegang tot het Internet

41

29%

19

22%

De website van het departement Onderwijs al eens raadpleegden

Percentage van de respondenten met toegang tot het Internet

33

23%

12

14%

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er proportioneel meer leerlingen toegang tot Internet hebben

dan ouders. Van deze laatste groep is er evenwel een groter aandeel dat de website van het

departement Onderwijs kent en dit al eens geraadpleegd heeft.

Tabel 2.29 Ouders en leerlingen: raadplegen van de website van het departement Onderwijs voor

specifieke onderwerpen (in %, in verhouding tot de respondenten die de website kennen).

Raadplegen van de website van het departement Onderwijs voor… Ouders

(N= 41)

Leerlingen

(N = 19)

Onderwijsreglementering 39 32

Informatie over studietoelagen 17 26

Informatie over eindtermen en ontwikkelingsdoelen 32 5
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Klasse 24 37

Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs 10 -

Persberichten 24 10

Praktische gegevens over het departement Onderwijs (organogram,

publicaties, adres, verantwoordelijkheden en telefoonnummers van

medewerkers, …)

49 10

Indien de ouders gebruik maken van de website van het departement Onderwijs, blijken ze deze

vooral te raadplegen voor het opzoeken van praktische informatie. Van de ouders dat de website

van het departement Onderwijs kennen, is er verder ook een opmerkelijk aantal die de website

al eens geraadpleegd heeft om informatie over de onderwijsreglementering op te zoeken. Voor

de andere onderwerpen hebben slechts weinig respondenten uit de groep van ouders die de

website kennen de site al eens geraadpleegd.

Van de weinige leerlingen die de website van het departement Onderwijs kennen, blijken de

meesten naar informatie gezocht te hebben over Klasse en over de onderwijsreglementeringen,

niet zozeer naar praktische gegevens.

3) Gebruik van elektronische versies van bestaande gedrukte informatiebronnen

Van zowel de blauwe producten, de witte producten als de Gids voor ouders met kinderen in het

basisonderwijs bestaat er een gedrukte en een elektronische versie. Bij de directeurs van basis-

en secundaire scholen werd nagegaan welke versie zij het meest gebruiken (de Gids voor ouders

natuurlijk uitsluitend bij de directeurs van het basisonderwijs).

Tabel 2.30 Gebruik van de gedrukte of elektronische versie van informatiebronnen van het

departement Onderwijs (in %).

Gedrukt Website niet

Blauwe producten (N = 330)

In het GO (N =60)

In het OGO (N =59)

In het VGO (N = 211)

53

67

61

47

5

10

0

5

42

23

39

47

Witte producten (N = 321) 89 7 4

Gids voor ouders (N= 194) 73 5 22
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Door directeurs (N= 103)

Door leerkrachten (N= 41)

Door ouders (N = 50)

78

54

78

5

2

8

17

44

14

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de elektronische versie voor geen van de informatiebronnen

erg succesvol is. Het is belangrijk om te zien dat het in bovenstaande tabel enkel gaat om de

versie die de respondenten het meest gebruiken. Occasioneel wordt de website –zo bleek uit

andere vraagstellingen reeds – zeker ook gebruikt om de blauwe en witte producten te

raadplegen, alleen kon de elektronische versie niet de gedrukte versie vervangen.

Voor de blauwe producten blijkt uit de variantie-analyse dat er een significant verschil is

volgens het onderwijsnet waartoe de school van de respondent behoort (cfr. tabel B.2.29 in

bijlage 2). Het meest opvallende verschil doet zich voor bij het GO ten opzichte van het VGO.

In het GO geeft 10% van de respondenten aan dat ze de onderwijsreglementering meestal op de

website raadplegen. Bijna één vierde zegt de blauwe producten helemaal niet te gebruiken. Bij

het VGO is dit bijna de helft van de respondenten. In dit net is er ook slechts 5% dat meestal de

versie op de website gebruikt. In het OGO is er geen enkele respondent die aangeeft meestal de

website te gebruiken voor het raadplegen van de blauwe producten

Verder is er bij de beoordeling van het gebruik van de blauwe producten een significant verschil

tussen respondenten van het basis- en van het secundair onderwijs (cfr. tabel B.2.30 in bijlage

2).

Tabel 2.31 Gebruik van de gedrukte of elektronische versie van de blauwe producten, subset

directeurs en leerkrachten, per net en onderwijsniveau (in %).

Gedrukt Website niet

Blauwe producten (N = 330)

Respondenten GO BaO

Respondenten GO SO

Respondenten OGO BaO

Respondenten OGO SO

Respondenten VGO BaO

Respondenten VGO SO

65

78

56

77

41

57

11

14

0

0

6

5

23

7

44

23

53

38

Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor de drie netten er in het secundair onderwijs telkens meer

directeurs en leerkrachten zijn die de gedrukte versie van de blauwe producten en veel minder
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die de blauwe producten helemaal niet gebruiken. Het gebruik van de website verschilt sterk

van net, maar minder sterk volgens het onderwijsniveau.

Voor het gebruik van de witte producten konden geen significante verschillen vastgesteld

worden volgens onderwijsnet, onderwijsniveau of positie van de respondent. Voor het gebruik

van de Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs kon er wel een significant verschil

vastgesteld worden volgens de positie van de respondent (cfr. tabel B.2.31 in bijlage 2). De

leerkrachten verschillen van de directeurs en de ouders doordat zij in het geheel de Gids veel

minder gebruiken (cfr. tabel 2.30). De verdeling over het gebruik van de Gids als gedrukte of

elektronische versie blijkt geen groot verschil te geven: de respondenten van de drie posities die

de Gids raadplegen, gebruiken meestal de gedrukte versie.

Voor de informatiebronnen van de onderwijsnetten bestaat er enkel bij het Kaderblad van het

gemeenschapsonderwijs zowel een gedrukte als een elektronische versie. Hier werd voor

directeurs en leden van het ondersteunend personeel van het gemeenschapsonderwijs nagegaan

welke versie het meest gebruikt wordt. Ook hier komt duidelijk naar voor dat de elektronische

versie weinig succesvol is.

Tabel 2.32 Gebruik van de gedrukte en elektronische versie van het Kaderblad (in %).

Kaderblad gedrukt website niet

Percentage respondenten (N= 61) 90 3 7

4) Conclusie

Afsluitend kan opgemerkt worden dat er bij de kennis en het gebruik van de website van het

departement Onderwijs weliswaar sterke verschillen volgens de positie van de respondent naar

voor komen, maar dat er desalniettemin twee trends duidelijk te zien zijn. Ten eerste blijkt de

informatie op internet vooral geraadpleegd te worden voor het opzoeken van specifieke en

persoonlijke vragen. De website van het departement Onderwijs fungeert in eerste instantie als

een snelle zoekmachine en wordt doelgericht, instrumenteel gebruikt. Een tweede belangrijke

vaststelling is dat de informatiebronnen die naast een gedrukte ook een elektronische versie

hebben niet door deze laatste vervangen worden. Overeenkomstig de eerste trend zou een

mogelijke verklaring kunnen gevonden worden in de verschillende functionaliteit die de

informatiebronnen vertonen op papier en op internet.

Wat de toegang en vertrouwdheid met internet en de website van het departement onderwijs

betreft, scoren vooral de directeurs en de leden van het ondersteunend personeel (cfr. tabel

B.2.24 en B.2.32 in bijlage 3). Velen van hen hebben immers via hun werk toegang tot internet.



152

De toegang tot internet verschilt sterk volgens de positie van de respondent en het

onderwijsniveau waartoe de school behoort. Ook blijkt opnieuw dat internet in het GO meer is

doorgedrongen dan in andere netten.

2.4 Beoordeling van de media

2.4.1 Beoordeling van de schriftelijke media van het departement Onderwijs en de netten

(door directeurs en leden van het ondersteunend personeel)

In dit onderdeel worden volgende schriftelijke media behandeld:

- departement Onderwijs: Officieuze codificatie van de onderwijswetgeving en reglementering

(‘blauwe producten’) en Coördinatie van de omzendbrieven (‘witte producten’),

- administratie Gemeenschapsonderwijs: Kaderblad,

- OVSG: OVSG-Nieuws,

- VSKO: VSKO-Mededelingen.

Inzake de beoordeling van deze media werd de respondenten (directeurs en leden van het

ondersteunend personeel) gevraagd om voor elk medium telkens twaalf stellingen te beoordelen

op een vijfpuntenschaal gaande van helemaal oneens tot helemaal eens (van 1 tot 5). Volgende

uitspraken kwamen aan bod:

- Bevat concrete informatie
- Is duidelijk
- Heeft een aantrekkelijke vormgeving
- Gebruikt de taal van de lezer
- Is een nuttig werkinstrument voor het

dagelijks beleid van de school
- Is belangrijk voor leerkrachten
- Verschijnt te laat

- Bevat inhoudelijke tekorten
- Bevat achterhaalde informatie
- Bevat informatie die op verschillende

manieren te interpreteren is
- Is omslachtig om een reglementering in

op te zoeken
- Is slecht gestructureerd

Voor de media van de netten werden naast deze twaalf stellingen nog drie bijkomende

uitspraken aan de respondenten voorgelegd:

- Bevat betrouwbare informatie
- Geeft nuttige informatie over het onderwijsbeleid
- Bevat te weinig informatie over de reglementering in voorbereiding

In tabel B.2.33 in bijlage 2 is voor elk medium per stelling het gemiddelde, de standaarddeviatie

en het aantal respondenten weergegeven.
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In paragraaf 2.4.1.1 worden deze schriftelijke informatiebronnen met elkaar vergeleken13. In

2.4.1.2 gaan we voor elk medium met behulp van variantie-analyse na of het gemiddelde

verschilt naargelang het onderwijsniveau en/of het onderwijsnet. Hier beperken we de analyses

tot de meest fundamentele stellingen.

2.4.1.1 Vergelijken van de media

Op basis van de casestudies kunnen we verwachten dat er grote verschillen zijn inzake de

beoordeling van de diverse media. Zo waren de reacties over de blauwe producten overwegend

minder positief. Ook over de gebruiksvriendelijkheid van de witte producten waren zeer weinig

geïnterviewde respondenten enthousiast.

Tabel 2.33 geeft een overzicht van de verschillende stellingen met telkens de twee laagst en de

twee hoogst scorende media (gemiddelden). Enkel de stellingen die m.b.t. alle media werden

voorgelegd, zijn erin opgenomen. Enkel wanneer de laagst en de hoogst scorende media

gemiddeld met minstens 0.5 punten van elkaar verschillen, wordt het verschil gerapporteerd.

Tabel 2.33 Beoordeling van de schriftelijke media: blauwe producten (BLAUW), witte producten

(WIT), Kaderblad (GO), VSKO-Mededelingen (VSKO) en OVSG-Nieuws (OVSG)

(gemiddelden)

Positieve uitspraken Twee laagst scorende
media

Twee hoogst scorende
media

Bevat concrete informatie BLAUW

= 3.73

GO, VSKO

 4.38

Is duidelijk BLAUW

= 3.00

VSKO, OVSG

 3.91

Heeft een aantrekkelijke vormgeving BLAUW, WIT

 2.55

GO, VSKO

 3.10

Gebruikt de taal van de lezer BLAUW, WIT

 2.83

OVSG, VSKO

 3.80

Is een nuttig werkinstrument voor het dagelijks beleid
van de school

BLAUW, OVSG

 3.52

VSKO, WIT

 4.03

Is belangrijk voor leerkrachten BLAUW

= 2.28

GO, VSKO

 3.07

Negatieve uitspraken Twee laagst scorende
media

Twee hoogst scorende
media

Is omslachtig om een reglementering in op te zoeken VSKO

= 2.40

BLAUW

= 3.44

13 Hoewel verschillende van deze media een aparte editie hebben voor basis- en secundair onderwijs
wordt hier in paragraaf 2.4.1.1 geen rekening mee gehouden. In paragraaf 2.4.1.2 worden de eventuele
verschillen tussen de onderwijsniveaus besproken.
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Bevat informatie die op verschillende manieren te
interpreteren is

VSKO, OVSG

 2.67

BLAUW

= 3.25

Is slecht gestructureerd VSKO
= 2.17

BLAUW
= 3.14

Bevat achterhaalde informatie VSKO
= 2.36

BLAUW
= 2.86

Het is opmerkelijk dat de respondenten aangeven dat alle media in vrij grote mate concrete

informatie bevatten. Toch zijn er verschillen tussen de informatiekanalen. Zo is de gemiddelde

score voor de ‘concreetheid’ van de ‘blauwe producten’ beduidend lager dan deze van het

Kaderblad en de VSKO-Mededelingen.

Voor de overige kenmerken zijn de verschillen tussen de media meer betekenisvol. We

beperken ons tot een bespreking van de meest opvallende resultaten.

Media van het departement Onderwijs

In vergelijking met de andere media scoren de ‘blauwe producten’ over de hele lijn het minst

positief. Vooral de vormgeving, het taalgebruik en het belang van deze informatiebron voor

leerkrachten worden opvallend negatief beoordeeld (cfr. tabel B.2.33 in bijlage 2). Dit resultaat

bevestigt de vaststellingen uit de casestudies. De geïnterviewde respondenten geven immers aan

dat de ‘blauwe producten’ weinig gebruiksvriendelijk zijn en dat dit hoofdzakelijk te wijten is

aan het ingewikkelde taalgebruik en de onaantrekkelijke lay-out.

Hoewel de ‘witte producten’ m.b.t. vormgeving, taalgebruik en belang voor leerkrachten iets

beter scoren dan de blauwe, ligt het gemiddelde hiervoor ook beneden dit van de media van de

netten. De respondenten geven niettemin aan dat de ‘witte producten’ een nuttig werkinstrument

zijn voor het dagelijks beleid van de school.

Media van de netten

In de casestudies stellen we vast dat de meerderheid van de directeurs en leden van het

ondersteunend personeel menen dat de netgebonden schriftelijke media duidelijker,

overzichtelijker, concreter en meer gebruiksvriendelijk zijn dan deze van de overheid.

Het is alvast onmiskenbaar dat ook de respondenten uit de survey vrij tevreden zijn over de

duidelijkheid van de informatie in de media van de netten. De gemiddelde score voor dit item is

telkens minstens 3.61. Dat is beduidend hoger dan de gemiddelde score van de ‘blauwe

producten’ voor dit kenmerk, namelijk 3. Voor de andere kenmerken zijn de resultaten

genuanceerder en merken we verschillen tussen de netgebonden media.
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Een opmerkelijke vaststelling is dat de VSKO-Mededelingen voor alle stellingen in tabel 1?? één

van de beste gemiddelde scores halen. Net als in de casestudies vinden de respondenten vooral

dat de informatie in de VSKO-Mededelingen in hoge mate concreet, duidelijk, weinig

achterhaald en nuttig voor het schoolbeleid is. Bovendien wordt ook het taalgebruik opvallend

positief beoordeeld en wordt dit medium als weinig omslachtig getypeerd (cfr. tabel B.2.33 in

bijlage 2).

Het Kaderblad heeft net als alle media van de netten een vrij hoge gemiddelde score voor de

uitspraak ‘is duidelijk’ (3.61) maar ook voor ‘is een nuttig werkinstrument voor het dagelijks

beleid van de school’ (3.88). Toch onderscheidt deze informatiebron zich op deze punten niet

wezenlijk van de andere media. In vergelijking met andere informatiekanalen, meer bepaald de

‘witte’ en ‘blauwe producten’, vinden de respondenten wel dat het Kaderblad (net als de VSKO-

Mededelingen) concretere informatie bevat, een aantrekkelijkere vormgeving heeft en

belangrijker is voor leerkrachten (cfr. tabel 1??).

In vergelijking met de andere media scoort OVSG-Nieuws vooral goed op het vlak van

duidelijkheid, taalgebruik en eenduidigheid. Opmerkelijk is dat dit medium desondanks één van

de twee laagste gemiddelde scores behaalt voor ‘is een nuttig werkinstrument voor het dagelijks

beleid van de school’.

Voor de media van de netten werd ook gepeild naar drie bijkomende stellingen (cfr. tabel B.2.33

In bijlage 2):

- Bevat betrouwbare informatie.
- Geeft nuttige informatie over het onderwijsbeleid.
- Bevat te weinig informatie over de reglementering in voorbereiding.

Opvallend zijn de hoge gemiddelde scores (minstens 3.59) van zowel Kaderblad, OVSG-

Nieuws en VSKO-Mededelingen voor ‘geeft nuttige informatie over het onderwijsbeleid’. De

respondenten geven bovendien aan dat de informatie in deze media in grote mate betrouwbaar

is.

2.4.1.2 Beoordeling onderscheiden naar onderwijsnet en onderwijsniveau

De witte producten, het OVSG-Nieuws en de VSKO-Mededelingen hebben een verschillende

editie voor het basis- en het secundair onderwijs. Het is dus relevant om na te gaan of er inzake

de beoordeling van deze media significante verschillen zijn naargelang het onderwijsniveau. We
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gaan dit eveneens na voor de blauwe producten en voor het Kaderblad. Bovendien stellen we

ons de vraag of er een verband is tussen het onderwijsnet en de beoordeling van de blauwe en

witte producten.

Om de duidelijkheid en de overzichtelijkheid van de analyses te behouden, werden de variantie-

analyses in eerste instantie beperkt tot de meest fundamentele stellingen, zijnde:

- Is een nuttig werkinstrument voor het dagelijks beleid van de school.
- Is duidelijk.
- Bevat nuttige informatie over het onderwijsbeleid (enkel voor de media van de netten).

Media van het departement Onderwijs

Indien we nagaan of het onderwijsniveau en -net een effect hebben op de beoordeling van de

blauwe en de witte producten dan vinden we geen significante resultaten voor ‘nuttig voor het

schoolbeleid’, noch voor ‘duidelijk’. De blauwe producten scoren in alle onderwijsnetten en -

niveaus vrij neutraal voor beide stellingen. Verder menen de respondenten uit alle

onderwijsnetten en -niveaus dat de witte producten in grote mate nuttig zijn voor het

schoolbeleid (cfr. tabel 2.34 en 2.35).

Hoewel opvalt dat de respondenten uit het gemeenschapsonderwijs de blauwe producten

gemiddeld duidelijker en nuttiger voor het schoolbeleid vinden dan deze uit het vrij en het

officieel gesubsidieerd onderwijs, is het verschil tussen de groepen niet significant (p is

respectievelijk 0.13 en 0.26).

Tabel 2.34 Beoordeling van de blauwe en witte producten onderscheiden naar onderwijsniveau

(gemiddelden, standaarddeviatie en aantal respondenten).

Basisonderwijs Secundair onderwijs

Blauwe producten:  S.d. N  S.d. N

Nuttig voor het schoolbeleid 3.09 1.03 79 3.34 1.03 122

Duidelijk 2.92 0.95 80 3.06 1.01 123

Witte producten:  S.d. N  S.d. N

Nuttig voor het schoolbeleid 3.95 0.88 146 4.09 0.91 186

Duidelijk 3.51 0.89 146 3.54 0.86 182
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Tabel 2.35 Beoordeling van de ‘blauwe’ en ‘witte producten’ onderscheiden naar onderwijsnet

(gemiddelden, standaarddeviatie en aantal respondenten).

GO OGO VGO

Blauwe producten:  S.d. N  S.d. N  S.d. N

Nuttig voor het schoolbeleid 3.45 1.10 49 3.13 1.12 38 3.18 0.97 114

Duidelijk 3.24 1.08 50 2.84 0.97 38 2.96 0.945 115

Witte producten:  S.d. N  S.d. N  S.d. N

Nuttig voor het schoolbeleid 4.16 0.83 62 4.00 0.92 60 3.99 0.91 206

Duidelijk 3.61 0.99 61 3.48 0.82 62 3.52 0.85 209

Media van de netten

OVSG-Nieuws heeft een aparte editie voor basis- en secundair onderwijs. Nochtans verschilt het

gemiddelde oordeel m.b.t. de stellingen ‘nuttig voor het schoolbeleid’, ‘duidelijk’ en ‘nuttige

informatie over het onderwijsbeleid’ niet significant naargelang het onderwijsniveau.

Ook de VSKO-mededelingen hebben een verschillende editie voor het basis- en het secundair

onderwijs. Voor de bruikbaarheid van de informatie scoren deze twee versies ongeveer even

goed. Maar voor wat betreft de duidelijkheid is het gemiddelde resultaat van de editie voor het

basisonderwijs significant hoger dan deze van het secundair (cfr. tabel 2.36).

Tabel 2.36 Variantie-analyse van de relatie tussen de beoordeling van de VSKO-mededelingen en het

onderwijsniveau.

VSKO-MEDEDELINGEN Df Ms F P R² Significante
groepsverschillen (p<.05)

Verband onderwijsniveau en

Nuttig voor het schoolbeleid

(N=211)

1 0.13 0.25 0.6159 0.001 geen

Duidelijk (N=213) 1 1.95 4.17 0.0425 0.02 BaO > SO

Nuttige informatie over
onderwijsbeleid (N=211)

1 0.69 1.04 0.3097 0.005 geen

Voor het Kaderblad differentieert het onderwijsniveau enkel voor de stelling ‘nuttig voor het

schoolbeleid’. De respondenten uit het secundair onderwijs schatten deze nuttigheid significant

hoger in dan hun collega’s uit het basisonderwijs (cfr. tabel 2.37).
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Tabel 2.37 Variantie-analyse van de relatie tussen de beoordeling van het Kaderblad en het

onderwijsniveau.

KADERBLAD Df Ms F P R² Significante
groepsverschillen (p<.05)

Verband onderwijsnet en

Nuttig voor het schoolbeleid

(N=60)

1 3.04 4.08 0.0480 0.06 SO > BaO

Duidelijk (N=59) 1 0.65 0.69 0.4094 0.01 geen

Nuttige informatie over
onderwijsbeleid (N=59)

1 0.13 0.16 0.6885 0.003 geen

2.4.2 Beoordeling van de Rondes van Vlaanderen van het departement Onderwijs en de

netten (door directeurs en leden van het ondersteunend personeel)

In deze paragraaf worden de Ronde van Vlaanderen van het departement Onderwijs, de

administratie van het Gemeenschapsonderwijs, het OVSG en het VSKO behandeld.

Inzake de beoordeling van deze media werd de respondenten (directeurs en leden van het

ondersteund personeel) gevraagd om voor elk medium elf stellingen te beoordelen op een

vijfpuntenschaal gaande van helemaal oneens tot helemaal eens (van 1 tot 5).

Volgende uitspraken kwamen aan bod:

- Duidelijke informatie.
- Is nuttig voor het schoolbeleid.
- Informatie geeft nieuwe inzichten

over het onderwijsbeleid.
- Mogelijkheid tot vragen stellen.
- Betrouwbare informatie.
- Deelname is belangrijk voor

persoonlijk contact met collega’s.

- Informatie bevat inhoudelijke tekorten.
- Informatie is achterhaald.
- Te weinig frequent georganiseerd.
- Oppervlakkige informatie.
- Omvat te weinig informatie over

reglementering in voorbereiding.

Voor de Ronde van Vlaanderen van het departement Onderwijs werden naast deze stellingen

nog twee bijkomende uitspraken aan de respondenten voorgelegd, namelijk:

- Mogelijkheid tot kritische feedback over het gevoerde beleid.
- Deelname is belangrijk voor persoonlijk contact met beleidsverantwoordelijken.

Tabel B.2.34 in bijlage 2 geeft een overzicht van alle stellingen. Daarnaast is in deze tabel voor

elk medium per stelling het gemiddelde, de standaarddeviatie en het aantal respondenten

weergegeven.
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Eerst vergelijken we voor de verschillende stellingen de gemiddelden van de informatierondes

(2.4.2.1)14. Vervolgens onderzoeken we per informatieronde of de beoordeling ervan

samenhangt met het onderwijsniveau en /of het onderwijsnet (2.4.2.2). We beperken de

variantie-analyses tot de meest fundamentele stellingen.

2.4.2.1 Vergelijken van de informatierondes

In tabel 2.38 staat een lijst van de verschillende stellingen met de laagst en de hoogst scorende

informatieronde. Enkel de uitspraken die m.b.t. alle Rondes van Vlaanderen werden voorgelegd,

zijn erin opgenomen. Enkel wanneer de laagst en de hoogst scorende informatieronde

gemiddeld met minstens 0.5 punten van elkaar verschillen, wordt het verschil gerapporteerd.

Tabel 2.38 Beoordeling van de Ronde van Vlaanderen van het departement Onderwijs (DO), de

administratie van het Gemeenschapsonderwijs (GO), OVSG (OVSG), VSKO (VSKO)

(gemiddelden)

Positieve uitspraken Laagst scorende
medium

Hoogst scorende
medium

Duidelijke informatie GO

= 3.47

OVSG

= 4.04

Is nuttig voor het schoolbeleid GO

=3.89

OVSG

=4.16

Informatie geeft nieuwe inzichten over het onderwijsbeleid GO

= 3.74

OVSG

= 4.02

Mogelijkheid tot vragen stellen VSKO

= 3.74

OVSG

= 4.35

Deelname is belangrijk voor persoonlijk contact met
collega’s

DO

= 3.64

OVSG

= 4.39

Negatieve uitspraken Laagst scorende
medium

Hoogst scorende
medium

Informatie is achterhaald DO, VSKO

= 2.18

GO

= 2.74

Oppervlakkige informatie OVSG

= 2.44

GO

= 2.93

Omvat te weinig informatie over reglementering in
voorbereiding

OVSG

= 2.63

GO

= 3.17

14 Hoewel bepaalde van deze informatierondes apart worden georganiseerd voor basis- en secundair
onderwijs wordt hier in 2.4.2.1 geen rekening mee gehouden. In paragraaf 2.4.2.2 worden de eventuele
verschillen tussen de onderwijsniveaus besproken.
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Het is opmerkelijk dat alle informatierondes voor alle stellingen positief tot zeer positief scoren.

Geen enkele informatieronde heeft een negatieve score voor een bepaald item. Het is duidelijk

dat de mondelinge toelichting en de mogelijkheid tot rechtstreeks persoonlijk contact sterk

gewaardeerd worden. De hieronder beschreven verschillen inzake de beoordeling van deze

media dienen dan ook in dit licht te worden bekeken.

Opvallend is dat de informatieronde van het OVSG, op één item na (‘informatie is achterhaald’),

telkens de beste gemiddelde waarde heeft. De respondenten vinden vooral dat dit medium

informatie biedt die duidelijk, weinig oppervlakkig en nuttig voor het schoolbeleid is en die

nieuwe inzichten geeft over het onderwijsbeleid. Verder geven ze aan dat de deelname

belangrijk is voor persoonlijk contact met collega’s en dat er voldoende mogelijkheden zijn om

vragen te stellen. Bovendien scoort deze informatiebron ook voor het item ‘informatie is

achterhaald’ zeer gunstig ( = 2.29) maar net iets minder goed dan de informatieronde van de

overheid en van het VSKO.

In vergelijking met de andere informatierondes scoort deze van het gemeenschapsonderwijs

voor bijna alle stellingen (behalve ‘belangrijk voor persoonlijk contact met collega’s’ en

‘mogelijkheid tot vragen stellen’) duidelijk het minst goed. Uit tabel B.2.34 in bijlage 2 blijkt

evenwel dat deze informatiebron voor geen enkele van de items extreem zwak scoort.

De Ronde van Vlaanderen van het departement Onderwijs en deze van de katholieke koepel

hebben gelijklopende gemiddelde scores. Deze media hebben voor bijna alle items een

gemiddelde waarde die niet wezenlijk verschilt van deze van de andere informatierondes. De

stellingen ‘deelname is belangrijk voor persoonlijk contact met collega’s’ en ‘mogelijkheid tot

vragen stellen’ vormen een eerste uitzondering. Voor deze twee kenmerken worden deze

informatiebronnen beduidend minder goed geëvalueerd dan de informatieronde van het OVSG.

De tweede uitzondering betreft het item ‘informatie is achterhaald’. Hiervoor halen de

informatieronde van het departement Onderwijs en deze van het VSKO allebei de beste score,

duidelijk beter dan de informatieronde van het gemeenschapsonderwijs.

2.4.2.2 Beoordeling onderscheiden naar onderwijsnet en -niveau

Net zoals bepaalde schriftelijke media hebben de informatierondes van het departement

Onderwijs en de netten een aparte editie voor het basis- en het secundair onderwijs. Het is dus
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relevant om na te gaan of er inzake de beoordeling van deze informatievergaderingen

significante verschillen zijn naargelang het onderwijsniveau. Bovendien stellen we ons de vraag

of er een verband is tussen het onderwijsnet en de beoordeling van de Ronde van Vlaanderen

van de overheid.

Om de duidelijkheid en de overzichtelijkheid van de analyses te behouden, werden de variantie-

analyses ook m.b.t. deze media in eerste instantie beperkt tot de meest fundamentele stellingen,

zijnde: ‘is nuttig voor het schoolbeleid’ en ‘duidelijke informatie’. Slechts indien m.b.t. deze

uitspraken significante groepsverschillen werden gevonden, werd nagegaan of deze verschillen

ook m.b.t. andere relevante stellingen kunnen worden vastgesteld.

Ronde van Vlaanderen van het departement Onderwijs

Het oordeel over de Ronde van Vlaanderen van de overheid hangt samen met het

onderwijsniveau én met het onderwijsnet (cfr. tabel 2.39). Voor geen van beide stellingen zijn

significante interactie-effecten tussen niveau en net vast te stellen.

Gecontroleerd voor onderwijsnet, is er een significant verband tussen het onderwijsniveau en de

mate waarin men dit medium als nuttig en duidelijk beoordeelt. Respondenten uit het secundair

onderwijs evalueren deze informatieronde m.b.t. deze twee stellingen significant positiever dan

hun collega’s uit het basisonderwijs. Verdere analyses wijzen uit dat de verschillen in dezelfde

lijn liggen voor de uitspraken ‘bevat oppervlakkige informatie’ en voor ‘bevat achterhaalde

informatie’.

Het effect van het onderwijsnet op de Ronde van Vlaanderen is minder eenduidig (cfr. tabel

2.39). Het meest opvallende is dat respondenten uit het katholiek onderwijs de Ronde van

Vlaanderen van de overheid positiever evalueren dan hun collega’s uit het

gemeenschapsonderwijs. Een eerste aanwijzing hiervoor is dat - gecontroleerd voor

onderwijsniveau - respondenten uit het katholiek onderwijs deze informatiebron significant

nuttiger en duidelijker vinden dan deze uit het gemeenschapsonderwijs. Ook bijkomende

analyses wijzen op een significant verschil tussen directeurs en ondersteunend personeel uit het

gemeenschapsonderwijs en deze uit het katholiek onderwijs. Zowel voor de stelling ‘bevat

oppervlakkig informatie’, als voor ‘bevat inhoudelijke tekorten’ en ‘bevat achterhaalde

informatie’ oordelen respondenten uit het katholiek onderwijs positiever.

Voor de stelling ‘is nuttig voor het schoolbeleid’ zijn de resultaten enigszins verschillend.

Directeurs en ondersteunend personeel uit het hele gesubsidieerd onderwijs (zowel VGO als
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OGO) beoordelen deze uitspraak significant positiever dan hun collega’s uit het

gemeenschapsonderwijs.

Tabel 2.39 Variantie-analyse van de relatie tussen de beoordeling van de Ronde van Vlaanderen van

het departement Onderwijs, het onderwijsnet en het onderwijsniveau.

Ronde van Vlaanderen DO Df Ms F P R² Significante
groepsverschillen (p<.05)

Nuttig voor het schoolbeleid

(N=258)

Model niveau net

Var niv

Var net

Duidelijk (N=257)

3

1

2

4.33

7.14

2.99

6.32

10.43

4.37

0.0004

0.0136

0.0014

0.07

SO > BaO

OGO en VGO > GO

Model niveau net

Var niv

Var net

3

1

2

8.01

16.26

3.52

11.71

23.78

5.15

< .0001

< .0001

0.0064

0.12

SO > BaO

VGO > GO

Oppervlakkige informatie
(N=254)

Model niveau net

Var niv

Var net

Inhoudelijke tekorten
(N=236)

3

1

2

7.56

16.45

3.25

8.56

18.61

3.67

<.0001

<.0001

0.0267

0.09

BaO > SO

GO > VGO

Model niveau net

Var niv

Var net

Achterhaalde informatie

(N=247)

3

1

2

4.17

1.66

5.34

5.67

2.26

7.27

0.0009

0.1338

0.0009

0.07

GO > VGO

Model niveau net

Var niv

Var net

3

1

2

5.23

9.09

2.63

8.76

15.22

4.41

<.0001

0.0001

0.0131

0.10

BaO > SO

GO > VGO
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Informatieronde van het gemeenschapsonderwijs, OVSG en VSKO

Voor geen enkele netgebonden informatieronde treden voor de items ‘nuttig voor het

schoolbeleid’ en ‘duidelijk’ significante verschillen op naargelang het onderwijsniveau.

Uit tabel 2.40 blijkt dat zowel respondenten uit het basis- als het secundair onderwijs aangeven

dat de informatierondes van OVSG en VSKO in grote mate duidelijk en nuttig voor het

schoolbeleid zijn. Voor beide koepels geldt dat de verschillen tussen de onderwijsniveaus

verwaarloosbaar zijn.

De informatieronde van het gemeenschapsonderwijs daarentegen wordt minder positief

geëvalueerd door respondenten uit het basisonderwijs. Vooral m.b.t. de stelling ‘is nuttig voor

het schoolbeleid’ is het verschil opvallend maar toch niet significant (p = 0.09, R² = 0.07).

Tabel 2.40 Beoordeling van de informatieronde van het gemeenschapsonderwijs, van OVSG en van

VSKO onderscheiden naar onderwijsniveau (gemiddelden, standaarddeviaties en aantal

respondenten).

Basisonderwijs Secundair onderwijs

Gemeenschapsonderwijs:  S.d. N  S.d. N

Nuttig voor het schoolbeleid 3.25 1.00 16 3.77 0.91 26

Duidelijke informatie 3.31 0.87 16 3.58 0.94 26

OVSG:  S.d. N  S.d. N

Nuttig voor het schoolbeleid 4.19 0.69 32 4.12 0.48 17

Duidelijke informatie 4.00 0.80 32 4.12 0.81 16

VSKO:  S.d. N  S.d. N

Nuttig voor het schoolbeleid 3.98 0.72 61 3.90 0.82 80

Duidelijke informatie 4.00 0.80 32 3.83 0.79 81

2.4.3 Beoordeling van de schriftelijke media van het departement Onderwijs en de

overkoepelende ouderverenigingen (door directeurs, leden van het ondersteunend

personeel, leerkrachten, ouders en leerlingen)

In dit onderdeel worden volgende schriftelijke media behandeld:

- departement Onderwijs: Klasse voor Leerkrachten, Klasse voor Jongeren, Klasse voor

Ouders,

- ROGO: Evocatief - Ouders voor ouders,

- KOOGO: KOOGO-info,

- VCOV: Brug.
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Inzake de beoordeling van deze media werd de respondenten15 gevraagd om voor elk medium

telkens negen kenmerken te beoordelen op een vijfpuntenschaal gaande van helemaal oneens tot

helemaal eens (van 1 tot 5). Deze kenmerken zijn gelijkaardig aan de kenmerken van de

schriftelijke media die in paragraaf 2.4.1.1 werden besproken. Voor Klasse voor Leerkrachten

werden hier nog vijf uitspraken aan toegevoegd:

- Stelt het schoolleven realistisch voor.
- Ondersteunt het schoolbeleid.
- Bedreigt de pedagogische vrijheid van de school.
- Bevat te veel informatie.
- Verhoogt de druk op leerkrachten.

Voor de andere edities van Klasse werden volgende twee stellingen toegevoegd:

- Stelt het schoolleven realistisch voor.
- Is te beknopt.

Deze laatste stelling werd ook opgenomen bij de media van de overkoepelende

ouderverenigingen.

Tabel B.2.35in bijlage 2 geeft een overzicht van alle stellingen. Daarnaast is in deze tabel voor

elk medium per stelling het gemiddelde, de standaarddeviatie en het aantal respondenten

weergegeven.

In 2.4.3.1 vergelijken we voor de verschillende stellingen de gemiddelden van de media. In een

volgend onderdeel (2.4.3.2) gaan we voor de verschillende edities van Klasse na of de

beoordeling ervan verschilt naargelang het onderwijsnet, het onderwijsniveau en/of de positie

van de respondent in de school. De variantie-analyses worden beperkt tot de meest relevante

stellingen.

2.4.3.1 Vergelijken van de media

15 Voor Klasse voor Leerkrachten betreft het directeurs, leden van het ondersteunend personeel en
leerkrachten. De uitspraken i.v.m. de tijdschriften van de overkoepelende ouderverenigingen en Klasse
voor Ouders werden voorgelegd aan de ouders. Deze i.v.m. Klasse voor Jongeren enkel aan de
leerlingen. Eventuele verschillen op basis van de positie van de respondent in de school worden
besproken in 2.4.3.2.
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In tabel 2.41 staat een lijst van de verschillende uitspraken met de twee laagst en de twee hoogst

scorende media. Enkel de negen uitspraken die m.b.t. alle media werden voorgelegd, zijn erin

opgenomen. Enkel wanneer de laagst en de hoogst scorende media gemiddeld met minstens 0.5

punten van elkaar verschillen, wordt het verschil gerapporteerd. Toch willen we één

uitzondering maken. Het is immers het vermelden waard dat alle media hoog scoren voor wat

betreft het taalgebruik ( is minstens 3.68).

Tabel 2.41 Beoordeling van de schriftelijke media: Klasse voor Leerkrachten (KVL), Klasse voor

Jongeren (KVJ), Klasse voor Ouders (KVO), Evocatief - Ouders voor ouders (EVOC),

KOOGO-info (KOOGO), BRUG (gemiddelden).

Positieve uitspraken Twee laagst scorende
media

Twee hoogst
scorende media

Is duidelijk KVJ, EVOC

= 3.4

KVL

= 3.9

Heeft een aantrekkelijke vormgeving EVOC, KOOGO

 3.3

KVL, KVO

 3.8

Geeft nuttige informatie over onderwijsbeleid KVJ, EVOC

 3.3

BRUG

= 3.8

Draagt bij tot positieve beeldvorming over het
onderwijs

EVOC

 3.2

KVO, BRUG

 3.7

Negatieve uitspraken Twee laagst scorende
media

Twee hoogst
scorende media

Bevat achterhaalde informatie BRUG, KVL

 2.2

EVOC, KVJ

 2.75

Bevat oppervlakkige informatie BRUG, KVL

 2.4

EVOC

 3.4

Is te sterk gekleurd door... (departement Onderwijs of
koepel)

KOOGO

= 2.4

BRUG

= 3.01

Media van de overkoepelende ouderverenigingen

In vergelijking met de andere informatiekanalen scoort Evocatief - Ouders voor ouders voor

bijna alle uitspraken (behalve ‘te sterk gekleurd door de administratie van het

Gemeenschapsonderwijs’) het minst gunstig. Toch dient beklemtoond dat deze informatiebron

voor geen enkel item extreem zwak scoort.

Ook KOOGO-info scoort overwegend neutraal. Slechts voor de items ‘bevat duidelijke

informatie’, ‘geeft een positief beeld over onderwijs’ en ‘is te sterk gekleurd door de koepel’

behaalt dit tijdschrift een zeer positieve score. Uit tabel 2.41 blijkt dat dit tijdschrift voor deze

laatste uitspraak zelfs het beste resultaat haalt, aanzienlijk beter dan Brug. Op het vlak van
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vormgeving wordt KOOGO-info evenwel duidelijk minder goed geëvalueerd dan Klasse voor

Leerkrachten en Klasse voor Ouders.

In vergelijking met de andere media menen de respondenten dat het tijdschrift Brug het minst

achterhaalde en oppervlakkige informatie brengt, het meest positieve beeld geeft over onderwijs

en de meest nuttige informatie over het onderwijsbeleid bevat. Bovendien scoort dit

informatiekanaal ook voor het item ‘duidelijke informatie’ gemiddeld zeer gunstig (3.78) maar

net iets minder goed dan Klasse voor Leerkrachten (3.94). In vergelijking met de andere

tijdschriften scoort Brug het minst gunstig voor de uitspraak ‘is te sterk gekleurd door de

koepel’. Voor dit item heeft dit tijdschrift immers het hoogste gemiddelde, namelijk 3.01.

Klasse

In de casestudies stelden we vast dat de meerderheid van de respondenten meent dat Klasse

voor Leerkrachten zowel qua inhoud als qua vorm goed afgestemd is op het doelpubliek. Dit

wordt in grote mate bevestigd in de survey. De respondenten geven aan dat Klasse voor

Leerkrachten tot de beste media behoort voor wat betreft duidelijkheid, (gebrek aan)

achterhaaldheid en (gebrek aan) oppervlakkigheid van de informatie. Dit geldt eveneens voor de

aantrekkelijkheid van de vormgeving. Dit tijdschrift behaalt ook voor ‘geeft nuttige informatie

over het onderwijsbeleid’ een hoge gemiddelde score (3.60) die evenwel net iets lager is dan

deze van Brug (3.83).

Klasse voor Ouders scoort het hoogst voor de uitspraken ‘aantrekkelijke vormgeving’ en ‘geeft

een positief beeld over onderwijs’. Voor beide items haalt dit tijdschrift, in vergelijking met de

andere media, één van de twee hoogste gemiddelde waarden. Verder geven de respondenten aan

dat deze editie van Klasse in vrij grote mate duidelijke informatie brengt die weinig achterhaald

en weinig oppervlakkig is (cfr. tabel B.2.35 in bijlage 2).

Net zoals in de casestudies, wordt Klasse voor Jongeren door de leerlingen beduidend minder

goed geëvalueerd. Behalve voor ‘taalgebruik’ en ‘stelt het schoolleven realistisch voor’ (cfr.

infra) haalt dit tijdschrift voor geen enkel item een zeer gunstige score. Klasse voor Jongeren

scoort gemiddeld veeleer neutraal, zowel in absolute cijfers als in vergelijking met de andere

media. Dit strookt wellicht met andere bevindingen van de redactie van Klasse zelf die vanaf het

schooljaar 2000-2001 een nieuw tijdschrift (MAKS!) heeft gelanceerd dat Klasse voor Jongeren

vervangt.

In het onderzoek zijn ook enkele bijkomende uitspraken bij de drie edities van Klasse

opgenomen. Het meest opmerkelijke resultaat hieromtrent is dat de respondenten aangeven dat
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de drie edities in vrij hoge mate het schoolleven realistisch voorstellen ( is minstens 3.6).

Verder valt op dat Klasse voor Leerkrachten laag scoort op de uitspraken ‘bedreigt de

pedagogische vrijheid van de school’ (2.28) en ‘bevat te veel informatie’ (2.43), wat dus een

gunstig resultaat is.

2.4.3.2 Beoordeling onderscheiden naar onderwijsnet, onderwijsniveau en positie van de

respondent in de school

We stellen ons de vraag of er een verband is tussen het onderwijsnet, het onderwijsniveau, de

positie van de respondent in de school en de beoordeling van Klasse voor Leerkrachten. Verder

gaan we na of er m.b.t. de beoordeling van Klasse voor Ouders significante verschillen zijn

volgens onderwijsniveau en -net. Tenslotte onderzoeken we of er een verband is tussen de

beoordeling van Klasse voor Jongeren en het onderwijsnet.

Om de overzichtelijkheid van de analyses te verzekeren, beperken we deze tot de stellingen die

ons het meest relevant lijken.

Klasse voor Leerkrachten (KVL)

We gaan na of er een verband is tussen onderwijsniveau, onderwijsnet, positie van de

respondent in de school en de beoordeling van volgende stellingen m.b.t. Klasse voor

Leerkrachten:

- Bevat nuttige informatie over het onderwijsbeleid.
- Ondersteunt het schoolbeleid.
- Verhoogt de druk op leerkrachten.
- Bedreigt de pedagogische vrijheid van de school.
- Is te sterk gekleurd door het departement Onderwijs.

Wanneer we de gemiddelde beoordeling van de respondenten van de hier behandelde stellingen

categoriseren op basis van onderwijsniveau, -net en positie van de respondent in de school,

treden een aantal significante verschillen op.

1) “KVL bevat nuttige informatie over het onderwijsbeleid.”

De gemiddelde appreciatie van de mate waarin KVL nuttige informatie over het onderwijsbeleid

bevat, ligt voor de gehele populatie op 3.6. Maar dit oordeel hangt samen met een aantal
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structurele kenmerken. Ten eerste is er het onderwijsniveau. Respondenten uit het

basisonderwijs komen tot een significant gunstigere appreciatie van het informatieaanbod over

het onderwijsbeleid in KVL dan deze uit het secundair onderwijs. Dit verband houdt stand als

wordt gecontroleerd voor onderwijsnet maar niet als voor positie wordt gecontroleerd (cfr. tabel

10??). Er worden geen significante interactie-effecten vastgesteld. Daarnaast speelt het

onderwijsnet voor deze stelling een differentiërende rol, ook als gecontroleerd wordt voor

onderwijsniveau of positie (cfr. tabel 2.42). Respondenten uit het officieel gesubsidieerd

onderwijs beoordelen de bruikbaarheid van de informatie over het onderwijsbeleid in KVL

positiever dan deze uit katholieke scholen. Vervolgens is ook de positie van de respondent in de

school belangrijk. Directeurs en leerkrachten beoordelen het informatieaanbod over het

onderwijsbeleid in KVL positiever dan het ondersteunend personeel. Deze vaststelling blijft

bestaan als er gecontroleerd wordt voor onderwijsnet (cfr. tabel 2.42). Gezien we enkel in het

secundair onderwijs leden van het ondersteunend personeel bevraagd hebben, heeft een controle

voor onderwijsniveau geen zin.

Tabel 2.42 Variantie-analyse van de relatie tussen de beoordeling van Klasse voor Leerkrachten

(KVL), het onderwijsnet, het onderwijsniveau en de positie van de respondent in de school.

Df Ms F P R² Significante
groepsverschillen (p<.05)

KVL bevat nuttige
informatie over het
onderwijsbeleid (N=558)
Model niveau net

Var niveau

Var net

Model positie net
Var positie

Var net

3
1

2

4
2

2

5.48
5.78

4.55

5.52
5.70

5.17

8.12
8.56

6.74

8.28
8.55

7.77

<.0001
0.0036

0.0013

<.0001
0.0002

0.0005

0.04

0.06

BaO > SO

OGO > VGO

dir en lkr > op

OGO > VGO

2) “KVL ondersteunt het schoolbeleid”

Het gemiddelde oordeel over de mate waarin KVL het schoolbeleid ondersteunt, komt binnen

de globale populatie niet boven de 3.12 uit. Wel treden er verschillen op naargelang het

onderwijsnet en het onderwijsniveau (cfr. tabel 2.43). Respondenten uit het basisonderwijs

evalueren KVL op dit vlak significant positiever dan deze uit het secundair onderwijs. Dit

verband blijft behouden als gecontroleerd wordt voor net. Ook het onderwijsnet speelt een

differentiërende rol. Respondenten uit het officieel gesubsidieerd onderwijs vinden significant



168

meer dan deze uit katholieke scholen dat KVL het schoolbeleid ondersteunt. Ook dit verband

blijft bestaan als gecontroleerd wordt voor onderwijsniveau of positie.

Tabel 2.43 Variantie-analyse van de relatie tussen de beoordeling van Klasse voor Leerkrachten

(KVL), het onderwijsnet, het onderwijsniveau en de positie van de respondent in de school.

Df Ms F P R² Significante
groepsverschillen (p<.05)

KVL ondersteunt het
schoolbeleid (N=547)
Model niveau net

Var niveau

Var net

Model positie net
Var positie

Var net

3
1

2

4
2

2

8.60
6.37

8.48

5.41
1.10

9.65

10.32
7.64

10.17

6.42
1.31

11.45

<.0001
0.0059

<.0001

<.0001
0.2718

<.0001

0.05

0.04

BaO > SO

OGO > VGO

OGO > VGO

3) “KVL verhoogt de druk op leerkrachten”

Het gemiddelde voor de stelling “KVL verhoogt de druk op leerkrachten” bedraagt 2.55 voor

alle respondenten. Van de onderzochte kenmerken treedt enkel voor het kenmerk ‘positie’ een

significant verschil op. Meer dan de betrokkenen zelf (de leerkrachten) zijn de directeurs het

eens met bovenstaande stelling. Het verschil blijft significant als er gecontroleerd wordt voor

onderwijsniveau (cfr. tabel 2.44) maar niet voor onderwijsnet. We stellen geen significante

interactie-verschillen vast.

Tabel 2.44 Variantie-analyse van de relatie tussen de beoordeling van Klasse voor Leerkrachten (KVL)

en de positie van de respondent in de school, gecontroleerd voor onderwijsniveau.

Df Ms F P R² Significante
groepsverschillen (p<.05)

KVL verhoogt de druk op
leerkrachten (N=554)
Model positie niveau

Var positie

Var niveau

3
2

1

4.43
6.56

0.97

4.32
6.40

0.95

0.0051
0.0018

0.3307

0.04
dir > lkr

Model positie net
Var positie

Var net

Var positie*net

8
2

2

4

3.27
2.77

1.54

2.45

3.23
2.74

1.52

2.42

0.0013
0.0652

0.2196

0.0476

0.04 geen
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4) “KVL bedreigt de pedagogische vrijheid van de school”

Het gemiddelde oordeel over de mate waarin KVL de pedagogische vrijheid van de school

bedreigt, is zeer laag (2.28). Men stelt dus in feite dat de pedagogische vrijheid niet bedreigd

wordt. Er is evenwel een verband met het onderwijsnet en met de positie van de respondent in

de school (cfr. tabel 2.45). Directeurs vinden significant meer dan leerkrachten dat KVL een

bedreiging vormt voor de pedagogische vrijheid van de school ( is respectievelijk 2.48 en

2.07). Wanneer gecontroleerd wordt voor onderwijsniveau of -net wordt dezelfde relatie

gevonden. Er moet evenwel gewezen worden op een significant interactie-effect tussen positie

en net. Het verschil in beoordeling tussen directeurs en leerkrachten blijkt enkel significant voor

het katholiek onderwijs. Verder is er een verband tussen het onderwijsnet en de mate waarin

men KVL als een bedreiging voor het schoolbeleid ervaart (cfr. tabel 2.45). Respondenten uit

het katholiek onderwijs ervaren een sterkere dreiging dan deze uit het officieel onderwijs ( =

2.44 voor VGO,  = 1.99 voor OGO en  = 2.05 voor GO). Dit verband wordt echter doorkruist

door de interactie tussen net en niveau enerzijds en net en positie anderzijds. De opvatting dat

KVL de pedagogische vrijheid van de school bedreigt, vinden we het meest terug bij directeurs

en ondersteunend personeel uit het katholiek secundair onderwijs. We moeten evenwel

opmerken dat de gemiddelden voor deze groepen respectievelijk slechts 2.94 en 2.54 bedragen

waaruit blijkt dat de bedreiging ook door deze respondenten als gering wordt gezien.

Tabel 2.45 Variantie-analyse van de relatie tussen de beoordeling van Klasse voor Leerkrachten

(KVL), het onderwijsnet, het onderwijsniveau en de positie van de respondent in de school.

KVL bedreigt de
pedagogische vrijheid van
de school (N=551) en Df Ms F P R²

Significante
groepsverschillen (p<.05)

Positie 2 10.01 10.50 <.0001 0.04 dir > lkr

Net 2 11.38 12.01 <.0001 0.04 VGO > OGO en GO

Model positie niveau
Var positie

Var niveau

3
2

1

6.882
10.06

0.63

7.22
10.55

0.66

<.0001
<.0001

0.4170

0.04 dir > lkr

Model positie net
Var positie

Var net

Var positie*net

8
2

2

4

6.59
3.40

11.30

2.53

7.30
3.77

12.51

2.80

<.0001
0.0236

<.0001

0.0254

0.10
dir > lkr

VGO > OGO en GO
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Model niveau net

Var niveau

Var net

Var net*niveau

5

1

2

2

6.47

1.59

12.91

4.74

6.91

1.71

13.79

5.07

<.0001

0.1921

<.0001

0.0066

0.06

VGO > GO en OGO

5) “KVL is te sterk gekleurd door het departement Onderwijs”

De respondenten oordelen vrij neutraal inzake de mate waarin KVL te sterk gekleurd zou zijn

door het departement Onderwijs ( is 2.93). Er zijn evenwel significante verschillen naargelang

het onderwijsniveau, het onderwijsnet en de positie van de respondent in de school (cfr. tabel

2.46). Er werden geen significante interactie-effecten vastgesteld tussen niveau, net en/of

positie.

Respondenten uit het secundair onderwijs ervaren een sterkere impact van het departement

Onderwijs op KVL dan deze uit het basisonderwijs ( is respectievelijk 3.02 en 2.84). Het

verschil blijft behouden als gecontroleerd wordt voor positie.

Verder menen respondenten uit katholieke scholen significant meer dan deze uit het officieel

gesubsidieerd onderwijs dat KVL te sterk gekleurd wordt door het departement ( is

respectievelijk 3.03 en 2.62). Dit verband blijft bestaan als er gecontroleerd wordt voor niveau

of positie.

Tenslotte stellen we vast dat directeurs significant meer dan leerkrachten oordelen dat KVL te

sterk gekleurd wordt door het departement Onderwijs ( is respectievelijk 3.12 en 2.74). Ook

deze verschillen blijven significant als er gecontroleerd wordt voor niveau of net.

Uit de hierboven vermelde groepsgemiddelden blijkt evenwel dat zelfs respondenten die het

significant het meest eens zijn met de uitspraak ‘KVL is te sterk gekleurd door het departement

Onderwijs’ deze stelling slechts gedeelte ondersteunen.

Tabel 2.46 Variantie-analyse van de relatie tussen de beoordeling van Klasse voor Leerkrachten

(KVL), het onderwijsnet, het onderwijsniveau en de positie van de respondent in de school.

KVL is te sterk gekleurd
door het departement
Onderwijs (N=542)
Model niveau net

Var niveau

Var net

Model positie net
Var positie

3
1

2

4
2

5.13
2.83

5.60

7.55
8.82

5.65
3.123

6.16

8.56
9.99

0.0008
0.0779

0.0023

<.0001
<.0001

0.03

0.06

VGO > OGO

dir > lkr
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Var net

Model positie niveau
Var positie

Var niveau

2

3
2

1

6.73

7.46
9.08

5.63

7.63

8.33
10.14

6.29

0.0005

<.0001
<.0001

0.0125

0.04

VGO > OGO

dir > lkr

SO > BaO

6) Tendensen

Op basis van de uitgevoerde multiple variantie-analyses kunnen we een aantal tendensen

waarnemen. Zo wordt KVL over het algemeen positiever beoordeeld door respondenten uit het

basisonderwijs dan door deze uit het secundair onderwijs. Verder stellen we voor diverse

stellingen significante verschillen vast tussen respondenten uit het officieel gesubsidieerd

onderwijs en deze uit katholieke scholen, waarbij de eerste groep KVL gunstiger evalueert. Zij

vinden dat dit tijdschrift in grote mate nuttige informatie over het onderwijsbeleid bevat en het

schoolbeleid ondersteunt. Bovendien menen ze dat KVL weinig of niet bijdraagt tot een

verhoging van de druk op leerkrachten en weinig of geen gevaar vormt voor de pedagogische

vrijheid van de school. De samenhang tussen de beoordeling van KVL en de positie van de

respondent is minder duidelijk. Toch kunnen we op basis van de onderzochte stellingen

voorzichtig formuleren dat KVL positiever beoordeeld wordt door leerkrachten dan door

directeurs.

Klasse voor Ouders en Klasse voor Jongeren

Voor Klasse voor Ouders en Klasse voor Jongeren beperkten we de analyses tot twee

fundamentele stellingen: ‘bevat nuttige informatie over het onderwijsbeleid’ en ‘is te sterk

gekleurd door het departement Onderwijs’. Tabel 2.47 laat zien dat het gemiddelde oordeel over

deze stellingen voor beide edities weinig differentieert naargelang het net. Slechts voor de

stelling “KVJ is te sterk gekleurd door het departement Onderwijs” merken we een wezenlijk

verschil tussen de mening van leerlingen uit het officieel gesubsidieerd onderwijs en leerlingen

uit het gemeenschapsonderwijs (cfr. tabel 2.47). Toch is ook dit verschil niet significant (p =

0.07). Het betreft hier een te kleine groep respondenten (N = 66) om significante verschillen te

kunnen vaststellen.
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Tabel 2.47 Beoordeling van Klasse voor Ouders en Klasse voor Jongeren onderscheiden naar

onderwijsnet (gemiddelden, standaarddeviatie en aantal respondenten).

GO OGO VGO

Klasse voor Ouders:  S.d. N  S.d. N  S.d. N

Nuttige informatie over

het onderwijsbeleid

3.51 0.90 37 3.67 0.79 36 3.54 0.83 113

Te sterk gekleurd door

het departem. Onderwijs

2.62 0.91 32 3.00 0.84 35 2.99 0.88 111

Klasse voor Jongeren:  S.d. N  S.d. N  S.d. N

Nuttige informatie over

het onderwijsbeleid

3.16 0.60 19 3.50 0.71 10 3.22 072 40

Te sterk gekleurd door

het departem. Onderwijs

2.44 0.96 16 3.22 0.67 9 2.70 0.76 41

Voor Klasse voor Ouders werd ook het effect van het onderwijsniveau bekeken maar ook dit

blijkt niet significant (cfr. tabel 2.48).

Tabel 2.48 Beoordeling van Klasse voor Ouders onderscheiden naar onderwijsniveau (gemiddelden,

standaarddeviatie en aantal respondenten).

Basisonderwijs Secundair onderwijs

Klasse voor Ouders:  S.d. N  S.d. N

Nuttige informatie over het onderwijsbeleid 3.54 0.88 125 3.59 0.74 61

Te sterk gekleurd door het departement Onderwijs 2.92 0.90 121 2.93 0.84 57

2.4.4 Beoordeling van de Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs (door

leerkrachten en ouders uit het basisonderwijs)

Inzake de beoordeling van de Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs werd de

respondenten (leerkrachten en ouders) gevraagd om zeven stellingen te beoordelen op een

vijfpuntenschaal gaande van helemaal oneens tot helemaal eens (van 1 tot 5). Voor de

leerkrachten werden hier nog twee items aan toegevoegd. De stellingen zijn vergelijkbaar met

deze die in vorige paragrafen werden opgesomd. Tabel B.2.36 in bijlage 2 geeft een overzicht

van alle uitspraken. Daarnaast is in deze tabel per stelling het gemiddelde, de standaarddeviatie

en het aantal respondenten weergegeven.

De Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs wordt duidelijk gewaardeerd door de

beperkte groep respondenten die deze raadpleegden. Deze leerkrachten en ouders geven aan dat
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deze informatiebron duidelijke en weinig achterhaalde informatie bevat en het taalgebruik van

de lezer hanteert. Voor de andere items scoort de Gids gemiddeld neutraal.

2.4.5 Beoordeling van de website departement Onderwijs (door alle respondenten)

Inzake de beoordeling van de website van het departement Onderwijs media werd alle

respondenten gevraagd om elf stellingen te beoordelen op een vijfpuntenschaal gaande van

helemaal oneens tot helemaal eens (van 1 tot 5). Volgende stellingen werden opgenomen:

- Heeft een aantrekkelijke vormgeving.
- Geeft nuttige informatie over het

onderwijsbeleid.
- Is gebruiksvriendelijk.
- Is overzichtelijk.
- Is handig om een bepaalde

reglementering in op te zoeken.
- Kan de schriftelijke

informatiekanalen van het
departement Onderwijs vervangen.

- Vult de andere informatiebronnen van
het departement Onderwijs aan.

- Is handig om praktische gegevens in op
te zoeken.

- Bevat achterhaalde informatie.
- Bevat te weinig informatie over

reglementering in voorbereiding.
- Is te beperkt.

Aan de directeurs en de leden van het ondersteunend personeel werd nog een bijkomende

uitspraak voorgelegd: “Is nuttig voor het dagelijks beleid van de school.” Voor ouders en

leerlingen werd ook volgende stelling opgenomen: “Is te weinig afgestemd op

ouders/leerlingen.”

Tabel B.2.37 in bijlage 2 geeft een overzicht van alle uitspraken. Daarnaast is in deze tabel per

stelling het gemiddelde, de standaarddeviatie en het aantal respondenten weergegeven.

Deze tabel geeft aan dat de beperkte groep respondenten die de website gebruikt, meent dat deze

in grote mate de andere media van het departement Onderwijs aanvult, gebruiksvriendelijk is en

handig om praktische gegevens op te zoeken. Opvallend is ook het betrekkelijk lage gemiddelde

van de uitspraak ‘bevat achterhaalde informatie’ (2.45). Dit is merkwaardig want in de

casestudies komt een gebrek aan regelmatige updating van de website als een belangrijk

knelpunt naar voor. In de survey geven de respondenten veeleer een tekort aan informatie over

de reglementering in voorbereiding (3.28) en een gebrekkige afstemming op ouders en

leerlingen (3.45) aan.

Voor geen van de stellingen vinden we significante verschillen naargelang onderwijsniveau, net

of positie van de respondent.
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2.4.6 Conclusie

Op basis van de uitgevoerde analyses kunnen we een aantal conclusies formuleren i.v.m. de

beoordeling van de media.

Een eerste opvallende vaststelling sluit aan bij deze uit de casestudies. Ook de resultaten van het

kwantitatieve luik wijzen erop dat de blauwe en witte producten minder positief geëvalueerd

worden dan de schriftelijke media van de netten. Vooral de blauwe producten scoren over de

hele lijn vrij zwak. De belangrijkste gebreken situeren zich op het vlak van vormgeving,

taalgebruik en het belang van de informatiebron voor leerkrachten. Ook de witte producten

scoren voor deze kenmerken duidelijk minder goed dan de media van de netten. Toch menen de

respondenten dat de omzendbrieven van het departement Onderwijs nuttig zijn voor het

dagelijks beleid van de school.

De schriftelijke media van de netten scoren voor geen enkel item extreem zwak. Wel zijn er

verschillen tussen deze informatiebronnen. Zo krijgen de VSKO-Mededelingen duidelijk de

hoogste waardering. Net als in de casestudies vinden de respondenten dat deze informatie in

hoge mate concreet, duidelijk, weinig achterhaald en nuttig voor het schoolbeleid is. Bovendien

wordt ook het taalgebruik opvallend positief beoordeeld en wordt dit medium als weinig

omslachtig getypeerd. Voor het Kaderblad worden in vergelijking met de andere media

voornamelijk de concrete informatie, de vormgeving en het belang voor de leerkrachten positief

geëvalueerd. OVSG-Nieuws scoort vooral goed op het vlak van duidelijkheid, taalgebruik en

eenduidigheid maar wordt relatief als weinig belangrijk voor het schoolbeleid ervaren.

Een opmerkelijke vaststelling is dat alle informatierondes positief tot zeer positief scoren. Voor

geen enkel item haalt een informatieronde een negatieve score. Het is duidelijk dat de

mondelinge toelichting en de mogelijkheid tot rechtstreeks persoonlijk contact sterk

gewaardeerd worden. Als we de vier informatierondes met elkaar vergelijken, stellen we vast

dat deze van het OVSG het beste scoort en deze van het gemeenschapsonderwijs het minst

goed. De beoordeling van de Ronde van Vlaanderen van de overheid hangt samen met het

onderwijsniveau en het onderwijsnet. Zowel respondenten uit het secundair onderwijs als deze

uit het katholiek onderwijs beoordelen deze informatiebron positiever.

Een andere belangrijke vaststelling is dat zowel Klasse voor Leerkrachten als Klasse voor

Ouders over het algemeen positief geëvalueerd worden. De respondenten geven aan dat deze

duidelijke, nuttige, weinig achterhaalde en weinig oppervlakkige informatie bevatten. Ook de
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vormgeving en het taalgebruik worden positief geëvalueerd. Over Klasse voor Jongeren zijn de

respondenten veel minder enthousiast. Dit tijdschrift scoort over de hele lijn veeleer neutraal.

Opvallend is dat Klasse voor Leerkrachten (KVL) gunstiger wordt beoordeeld door

respondenten uit het basisonderwijs dan door deze uit het secundair onderwijs. Daarnaast speelt

ook het onderwijsnet een belangrijke rol inzake de beoordeling van dit tijdschrift. Meer bepaald

beoordelen respondenten uit het officieel gesubsidieerd onderwijs deze editie van Klasse

positiever dan hun collega’s uit katholieke scholen. De significante verschillen betreffen de

mate waarin KVL nuttige informatie over het onderwijsbeleid brengt, het schoolbeleid

ondersteunt, de druk op leerkrachten verhoogt en de pedagogische vrijheid van de school

bedreigt.

De samenhang tussen de beoordeling van KVL en de positie van de respondent in de school is

minder duidelijk. Toch kunnen we op basis van de onderzochte stellingen voorzichtig

formuleren dat KVL positiever beoordeeld wordt door leerkrachten dan door directeurs.

Voor de schriftelijke media van de overkoepelende ouderverenigingen geldt dat geen enkel

tijdschrift extreem zwak scoort. Wel valt op dat Brug het beste geëvalueerd wordt en Evocatief-

Ouders voor ouders het minst positief.

Een laatste opmerkelijke vaststelling is dat ook weinig gebruikte media als de Gids voor Ouders

met kinderen in het basisonderwijs en de website van het departement Onderwijs duidelijk

gewaardeerd worden door de gebruikers.
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HOOFDSTUK 3 DE DIRECTEUR ALS SPIL VAN DE COMMUNICATIE

3.1 Inleiding

In de casestudies stellen we vast dat de directeurs van elkaar verschillen in de wijze waarop zij

gebruik maken van het informatieaanbod van de verschillende onderwijsactoren. Deze

verschillen hangen o.m. samen met de mate waarin directeurs leerkrachten betrekken bij de

besluitvorming op school en de mate waarin zij het beleidsvoerend vermogen benutten.

Hierbij aansluitend beschikken we in de survey over drie indicatoren om de directeurs te

typeren, namelijk:

1) de mate waarin de directeur anticipeert op de toekomstige onderwijsregelgeving,

2) de leiderschapsstijl van de directeur,

3) de mate waarin de directeur de leerkrachten betrekt in de besluitvorming op school.

In 3.2.1, 3.2.2 en 3.2.3 bespreken we achtereenvolgens de operationalisatie van deze drie

indicatoren. In een volgend deel gaan we meer concreet in op de bevindingen uit de casestudies

en onderzoeken we of deze bevestigd worden in de survey.

3.2 Operationalisering van het profiel van de directeur

3.2.1 Mate van anticiperen op de onderwijsregelgeving

Aan de directeurs werd gevraagd om op een vijfpuntenschaal (1 = helemaal oneens, 2 = eerder

oneens, neutraal = 3, eerder eens = 4 en helemaal eens = 5) aan te geven in welke mate ze het

eens zijn met de stelling: “Ik tracht in mijn schoolbeleid zoveel mogelijk te anticiperen op de

toekomstige onderwijsregelgeving.” Grafiek 3.1 geeft een overzicht van de verdeling.

Grafiek 3.1 Procentuele verdeling van de mate waarin de directeurs het eens zijn met de stelling “Ik

tracht in mijn schoolbeleid zoveel mogelijk te anticiperen op de toekomstige

onderwijsregelgeving.” (N=247)
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Slechts 7 % van de directeurs geeft aan weinig of niet te anticiperen op de

onderwijsregelgeving, 27% spreekt zich niet uit en 66% beweert in grote tot zeer grote mate te

anticiperen op de regelgeving.

3.2.2 Leiderschapsstijl van de directeur

In de vragenlijst werden vier items die peilen naar de leiderschapsstijl van de directeur (zie tabel

3.1) aan de directeurs, leden van het ondersteunend personeel, leerkrachten en ouders

voorgelegd. Er werd gevraagd in welke mate de respondenten het met deze stellingen al dan niet

eens zijn (1 = helemaal oneens, 2 = eerder oneens, neutraal = 3, eerder eens = 4 en helemaal

eens = 5). Onderstaande tabel is een vereenvoudigde weergave van de perceptie van de

respondenten. De procentuele verdeling van de meningen is namelijk gehergroepeerd in drie

categorieën: oneens (1 + 2), neutraal (3) en eens (4 + 5).

Tabel 3.1 Procentuele verdeling van de opvatting van de respondenten over de leiderschapsstijl van

de directeur.

In deze school: Oneens Neutraal Eens

Delegeert de directeur veel bij het uitvoeren van taken
(N=769)

13 26 61

Betrekt de directeur de personeelsleden bij de
beleidsvoorstellen op school (N=778)

10 15 75

Overlegt de directeur met het volledige personeelskorps
vooraleer op school belangrijke beslissingen genomen
worden (N=752)

15 16 69

Stimuleert de directeur de personeelsleden tot het nemen
van initiatieven (N=781)

6 12 82

Om de leiderschapsstijl van de directeur verder te analyseren werden deze vier items

samengevoegd tot één schaal ( = .72).

Personeelsleden en ouders kijken wellicht op een andere wijze naar de leiderschapsstijl van de

directeur dan de directeur zelf. Er speelt een sterk vermoeden dat directeurs in vergelijking met

personeelsleden en ouders van mening zijn dat zij een meer participatieve leiderschapsstijl

hebben (cfr. tabel 3.2).
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Tabel 3.2 Opvattingen over de leiderschapsstijl van de directeur, onderscheiden naar de positie van de

respondent in de school (gemiddelden, standaarddeviatie en aantal respondenten).

Directeurs

N=246

Ondersteunend
personeel

N=92

Leerkrachten

N=225

Ouders

N=157

 4.15 3.69 3.78 3.81

S.d. 0.5 0.75 0.79 0.88

De variantie-analyse bevestigt dit en wijst uit dat de positie van de respondent in de school een

erg betekenisvolle variabele is, aangezien deze zelfs significante verschillen oplevert als er

wordt gecontroleerd voor onderwijsnet, onderwijsniveau of schoolgrootte. Er worden geen

significante interactie-effecten gevonden (zie tabel 3.3).

Tabel 3.3 Variantie-analyse van de relatie tussen de positie van de respondenten en de

leiderschapsstijl van de directeur, gecontroleerd voor het onderwijsnet, het onderwijsniveau

en de grootte van de school.

Verband leiderschapsstijl
directeur en

Df Ms F p R² Significante
groepsverschillen (p <.05)

Positie

Model positie net

var positie

var net

Model positie niveau

var positie

var niveau

Model positie grootte

var positie

var grootte

3

5

3

2

4

3

1

6

3

3

8.10

5.43

7.90

1.42

6.50

7.32

1.71

4.59

7.72

0.92

15.45

10.45

15.15

2.71

12.44

14.01

3.27

8.71

14.65

1.75

< .0001

<.0001

<.0001

.0669

<.0001

<.0001

.0709

<.0001

<.0001

.1561

.06

.07

.06

.07

dir > op, lkr, oud

dir > op, lkr, oud

dir > op, lkr, oud

dir > op, lkr, oud

grootte: 1 = < 250 leerlingen

2 = 250 tot 500 leerlingen

3 = 501 tot 750 leerlingen

4 = > 750 leerlingen
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3.2.3 Betrokkenheid van de leerkrachten in de besluitvorming op school

Om de participatie van de leerkrachten in de besluitvorming op school in kaart te brengen, werd

een vraag gesteld over de betrokkenheid van leerkrachten in een aantal beslissingsdomeinen van

het schoolbeleid. De geselecteerde domeinen zijn:

- aankoop van didactisch materiaal
- aanwending van het urenpakket
- afspraken i.v.m. nascholing
- afspraken op schoolniveau over

didactiek
- afspraken op schoolniveau over

onderwijsdoelen
- beleid van extra-curriculaire taken
- bepalen van overgangs- en

evaluatienormen

- keuze van facultatieve vakken
- keuze van lokalen
- opstellen van het lessenrooster
- relaties met overige instellingen
- toewijzen van leerkrachten aan klassen
- toewijzen van leerlingen aan klassen
- verdeling van financiële middelen over

diverse uitgavenposten.

Deze domeinen horen niet echt tot het traditionele domein van de directie (zoals b.v. financieel

beleid) maar ook niet tot het traditionele domein van de leerkrachten (zoals b.v. het gebruik van

didactische methodes). Het zijn alle domeinen die kunnen gezien worden als mogelijkheden

voor leerkrachten om een grotere controle te krijgen over hun eigen activiteiten. In het

theoretisch gedeelte zagen we dat uit heel wat Vlaams onderzoek (Verhoeven e.a., 1992; Van

Hooreweghe e.a., 1991; Devos, 1995) naar voor komt dat leerkrachten vooral in deze domeinen

willen participeren in de besluitvorming in het schoolbeleid.

Voor elk domein werd aan de directeurs en aan de leerkrachten gevraagd om op een

driepuntenschaal aan te duiden in welke mate leerkrachten in hun school betrokken worden in

de besluitvorming: niet (1), in beperkte mate (2) of in grote mate (3). Om de besluitvorming in

de school verder te analyseren werden items samengevoegd tot één schaal. Omwille van een te

groot aantal missing values werden volgende domeinen niet in de schaal opgenomen: beleid van

extra-curriculaire taken, keuze facultatieve vakken en relaties met overige instellingen. Alle

andere items werden samengevoegd tot één schaal met een Cronbach alpha van 0.78.

We vermoeden dat directeurs de betrokkenheid van leerkrachten in de besluitvorming positiever

inschatten dan de leerkrachten zelf (cfr. tabel 3.4).
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Tabel 3.4 Opvattingen over de mate waarin de leerkrachten betrokken worden in de besluitvorming

op school, onderscheiden naar de positie van de respondent in de school (gemiddelden,

standaarddeviatie en aantal respondenten).

Directeurs

N=195

Leerkrachten

N=173

 2.39 2.14

S.d. 0.28 0.36

De variantie-analyse wijst uit dat de positie van de respondent in de school inderdaad een erg

betekenisvolle variabele is, aangezien deze zelfs significante verschillen oplevert als er wordt

gecontroleerd voor onderwijsnet, onderwijsniveau of schoolgrootte. Er worden geen significante

interactie-effecten gevonden (zie tabel 3.5).

Tabel 3.5 Variantie-analyse van de relatie tussen de positie van de respondent en de betrokkenheid

van de leerkrachten in de besluitvorming, gecontroleerd voor het onderwijsnet, het

onderwijsniveau en de grootte van de school.

verband betrokkenheid
leerkrachten in de
besluitvorming en

Df Ms F P R² Significante
groepsverschillen (p<.05)

Positie

Model positie net

var positie

var net

Model positie niveau

var positie

var niveau

Model positie grootte

var positie

var grootte

1

3

1

2

2

1

1

4

1

3

5.59

1.98

5.47

0.18

3.08

5.78

3.58

1.79

5.19

0.64

53.42

19.05

52.51

1.75

32.36

60.66

37.60

17.92

51.91

6.43

<.0001

<.0001

<.0001

0.1749

<.0001

<.0001

<.0001

<.0001

<.0001

0.0003

0.13

0.13

0.21

0.17

dir > lkr

dir > lkr

dir > lkr

BaO > SO

dir > lkr

1 en 2 > 4

grootte: 1 = < 250 leerlingen

2 = 250 tot 500 leerlingen

3 = 501 tot 750 leerlingen

4 = > 750 leerlingen
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3.3 Analyses

3.3.1 Overzicht

Een belangrijke vaststelling uit de casestudies is dat directeurs die anticiperen op de

onderwijsregelgeving van een ruimer informatieaanbod over het onderwijsbeleid gebruik maken

dan hun eerder reactieve collega’s. Daarnaast stellen we ook m.b.t. het gebruik van de reguliere

schriftelijke media en m.b.t. de informatiedoorstroming naar personeel, ouders en leerlingen

verschillen vast tussen deze beide ‘types’ directeurs. Bovendien identificeren eerder proactieve

directeurs andere knelpunten m.b.t. de overheidscommunicatie over het onderwijsbeleid dan

hun eerder reactieve collega’s.

Gelijkaardige bevindingen gelden voor directeurs met een participatieve leiderschapsstijl t.o.v.

deze met een directieve leiderschapsstijl en voor directeurs die leerkrachten in grote mate

betrekken in de besluitvorming op school t.o.v. directeurs die slechts een kleine betrokkenheid

van leerkrachten realiseren.

We gaan na of deze vaststellingen bevestigd worden in de survey. Schema 3.1 geeft een

overzicht van de te onderzoeken relaties binnen de groep directeurs.

Schema 3.1 Overzicht van de te onderzoeken relaties.

Anticiperen op de regelgeving

Leiderschapsstijl directeur

Betrokkenheid leerkrachten in
de besluitvorming

- belang informatiekanalen

- gebruik informatiekanalen

- informatiedoorstroming

binnen de school

- knelpunten m.b.t. de

overheidscommunicatie over

het onderwijsbeleid
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Alvorens we overgaan tot een bespreking van de resultaten van de analyses eerst twee

belangrijke opmerkingen.

1) Perceptie van de directeur

In het voorgaande werd duidelijk dat er voor de indicatoren ‘leiderschapsstijl’ en ‘betrokkenheid

van de leerkrachten in de besluitvorming’ een significant verschil is tussen de perceptie van de

directeur en deze van de andere respondentengroepen. Daarom hebben we de analyses zowel

uitgevoerd met de perceptie van de directeur als onafhankelijke variabele als met de perceptie

van de leerkracht als onafhankelijke variabele1. De perceptie van de leerkracht leverde evenwel

weinig eenduidige resultaten op. Vandaar dat we enkel de analyses met de perceptie van de

directeur rapporteren. Een bijkomend voordeel is dat de drie indicatoren beter vergelijkbaar zijn

vermits ze allen betrekking hebben op de opinie van de directeur. Als verder sprake is van de

mate waarin de directeur anticipeert op de regelgeving, de leiderschapsstijl van de directeur en

de mate waarin leerkrachten betrokken worden in de besluitvorming op school, gaat het dus

steeds om de perceptie van de directeur.

2) Groepsindeling

De relaties uit schema 3.1 werden zowel met correlatie als met variantie-analyse onderzocht.

Correlatie-analyse geeft immers een indicatie over de samenhang tussen de variabelen terwijl

variantie-analyse aangeeft of er significante groepsverschillen kunnen worden vastgesteld.

Per indicator werden groepen gevormd die zo weinig mogelijk in grootte verschillen:

- Mate van anticiperen op de onderwijsregelgeving: voor deze indicator hebben we de

directeurs op basis van de procentuele verdeling uit grafiek 3.1 ingedeeld in twee groepen

die zo weinig mogelijk in grootte verschillen: de eerder reactieve directeurs (34% van de

directeurs: scores: 1, 2 en 3) en de eerder proactieve directeurs (66% van de directeurs:

scores 4 en 5).

- Leiderschapsstijl van de directeur: de directeurs werden op basis van hun leiderschapsstijl

ingedeeld in drie groepen die zo weinig mogelijk in grootte verschillen: directieve

1 We hebben deze analyses niet uitgevoerd met de perceptie van het ondersteunend personeel als
onafhankelijke variabele vermits er dan slechts één onderwijsniveau (SO) in de analyses zou zijn
opgenomen. Omdat we menen dat ouders een minder accurate inschatting kunnen geven van het profiel
van de directeur voerden we de analyses evenmin uit met hun perceptie als onafhankelijke variabele.
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directeurs (27%), noch directieve, noch participatieve directeurs (39%) en participatieve

directeurs (34%).

- Betrokkenheid leerkrachten in de besluitvorming: we onderscheiden drie groepen directeurs

naargelang de mate waarin ze leerkrachten betrekken in de besluitvorming op school:

zwakke betrokkenheid (27%), matige betrokkenheid (35%) en sterke betrokkenheid (38%).

3.3.2 Het profiel van de directeur en het belang van informatiekanalen

Op basis van de casestudies kunnen we verwachten dat directeurs die (wensen te) anticiperen op

de onderwijsreglementering van een ruimer informatieaanbod over het onderwijsbeleid gebruik

maken dan hun collega’s die zichzelf als eerder reactief beschouwen. Hetzelfde geldt voor

directeurs met een sterk participatieve leiderschapsstijl en voor directeurs die leerkrachten in

grote mate betrekken in de besluitvorming. We onderzoeken of deze vaststellingen bevestigd

worden in de survey. Daartoe gaan we achtereenvolgens na of er een verband is tussen de mate

waarin directeurs aangeven te anticiperen op de onderwijsreglementering, de leiderschapsstijl

van de directeurs en de mate waarin directeurs leerkrachten betrekken in de besluitvorming

enerzijds en het belang dat zij toekennen aan informatiebronnen om zich te informeren over het

onderwijsbeleid anderzijds. Volgende informatiebronnen worden in de analyses opgenomen:

- departement Onderwijs: de blauwe en witte producten, Basisinfo (enkel basisonderwijs),

Ronde van Vlaanderen, Klasse voor Leerkrachten, de website, brochures en rapporten,

- Gemeenschapsonderwijs: Kaderblad, omzendbrieven, informatieronde,

- OVSG: OVSG-Nieuws, informatieronde,

- VSKO: Barometer (enkel basisonderwijs), VSKO-Mededelingen, informatieronde,

- VLOR: In beraad,

- Colloquia, rondetafelgesprekken en fora van de stichting Lodewijk de Raet 2,

- vakbondstijdschriften,

- wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen.

We rapporteren enkel de significante resultaten.

2 De stichting Lodewijk de Raet wordt verder afgekort als LdR.
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1) De mate waarin de directeur anticipeert op de regelgeving en het belang van

informatiekanalen

We bekijken eerst de relatie tussen de mate waarin directeurs anticiperen op de regelgeving en

het belang dat ze toekennen aan de geselecteerde media.

Tabel 3.6 biedt een overzicht van de significante correlaties. Opvallend is dat hoe meer

directeurs anticiperen op de regelgeving, hoe meer belang ze hechten aan ‘minder bereikbare‘

informatiekanalen als ‘In beraad’, wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen, colloquia,

rondetafelgesprekken en fora van LdR. Er dient evenwel opgemerkt te worden dat de

correlatiecoëfficiënt m.b.t. wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen vrij klein is.

Verder blijkt uit tabel 3.6 vooral dat ook ‘Barometer’ en de informatieronde van het

gemeenschapsonderwijs belangrijker geacht worden naarmate de directeur aangeeft meer te

anticiperen op de regelgeving. Deze tendens kon - wellicht mede omwille van het beperkte

aantal cases per onderwijsnet - niet opgemerkt worden in de casestudies.

Tabel 3.6 Correlatie-analyse van de relatie tussen de mate waarin de directeur anticipeert op de

onderwijsreglementering en het belang dat hij toekent aan de verschillende

informatiekanalen (significante resultaten).

Verband mate waarin de directeur anticipeert
op de regelgeving en het belang dat hij toekent
aan:

N r p

Witte producten 242 0.14 0.0272

Basisinfo 145 0.24 0.0039

Informatieronde gemeenschapsonderwijs 40 0.36 0.0230

Barometer 83 0.34 0.0017

In beraad 209 0.23 0.0008

Colloquia, rondetafelgesprekken en fora van LdR 113 0.35 0.0001

Wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen 201 0.14 0.0451
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Met behulp van variantie-analyse gingen we na of er significante groepsverschillen kunnen

worden vastgesteld tussen eerder proactieve en eerder reactieve directeurs. Enkel de significante

verschillen worden gerapporteerd in tabel 3.73.

We vinden ook hier de belangrijke tendens uit de casestudies terug: eerder proactieve directeurs

hechten meer belang aan ‘minder bereikbare’ informatiekanalen om zich te informeren over het

onderwijsbeleid dan hun eerder reactieve collega’s. Naast de informatiekanalen van de VLOR,

de stichting LdR en de vakliteratuur beoordelen de twee groepen directeurs ook het belang van

de website van het departement Onderwijs significant verschillend. Opvallend is dat er m.b.t.

het belang van media die de meeste inspanningen vergen van de gebruiker (colloquia,

rondetafelgesprekken en fora van de stichting LdR) de grootste groepsverschillen kunnen

worden vastgesteld.

Richten we ons op de meer reguliere informatiekanalen (o.a. blauwe en witte producten,

Basisinfo, Ronde van Vlaanderen, Klasse voor Leerkrachten, schriftelijke media en

informatierondes van de netten) die de directeurs minder moeite kosten om te bekomen, dan valt

op dat er vooral m.b.t. het belang van de media van het departement Onderwijs significante

verschillen kunnen worden vastgesteld tussen eerder reactieve en eerder proactieve directeurs.

Zo vinden eerder proactieve directeurs zowel Basisinfo, Klasse voor Leerkrachten, de Ronde

van Vlaanderen als de website van het departement Onderwijs belangrijker dan hun eerder

reactieve collega’s.

Tabel 3.7 Belang van de media onderscheiden naar de mate waarin de directeur anticipeert op de

regelgeving (gemiddelden, aantal respondenten en p-waarde)

Reactieve directeurs Proactieve directeurs p-waarde

Basisinfo 3.81

0.93

N=52

4.15

0.83

N=93

0.0242

Klasse voor Leerkrachten 3.05

1.14

N=81

3.44

1.13

N=159

0.0121

Ronde van Vlaanderen van het
departement Onderwijs

3.32

1.12

N=72

3.66

0.98

N=154

0.0207

Website departement Onderwijs 3.03

1.21

N=67

3.39

1.17

N=131

0.0447

3 De gegevens van de variantie-analyse zijn opgenomen in tabel B.3.1 in bijlage 3.
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Barometer
3.82

0.85

N=33

4.32

0.74

N=50

0.0055

In beraad
2.52

0.98

N=69

3.01

1.07

N=136

0.0019

Colloquia, rondetafelgesprekken
en fora van LdR

1.84

1.02

N=32

2.76

1.01

N=78

<.0001

Wetenschappelijke tijdschriften
en vakbladen

3.24

1.12

N=66

3.63

0.94

N=132

0.0117

2) Leiderschapsstijl van de directeur en het belang van informatiekanalen

Tabel 3.8 geeft een overzicht van de significante correlaties tussen de leiderschapsstijl van de

directeur en het belang dat hij toekent aan de geselecteerde informatiekanalen. Opvallend is dat

vooral m.b.t. het belang van de media van het departement Onderwijs geldt dat er een -

weliswaar vrij kleine maar niettemin significante - positieve relatie is met leiderschapsstijl.

Slechts voor de twee van de zeven geselecteerde media van het departement (Ronde van

Vlaanderen en de blauwe producten) gaat dit verband niet op.

Tabel 3.8: Correlatie-analyse van de relatie tussen de leiderschapsstijl van de directeur en het belang

dat hij toekent aan de verschillende informatiekanalen (significante resultaten).

Verband leiderschapsstijl directeur en het
belang dat hij toekent aan:

N r p

Witte producten 240 0.13 0.0459

Basisinfo 143 0.26 0.0015

Klasse voor Leerkrachten 238 0.18 0.0043

Brochures en rapporten van het departement
Onderwijs

238 0.13 0.0105

Website van het departement Onderwijs 198 0.14 0.0425

Informatieronde gemeenschapsonderwijs 40 0.33 0.0404

Wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen 200 0.23 0.0010
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Wanneer we nagaan of er m.b.t. het belang van de media ook significante groepsverschillen

kunnen worden vastgesteld als de directeurs gecategoriseerd worden op basis van hun

leiderschapsstijl, merken we dat dit enkel geldt voor Klasse voor Leerkrachten en voor

wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen (cfr. tabel 3.9). Deze media worden belangrijker

geacht door participatieve directeurs dan door directieve4 .

Tabel 3.9 Belang van de media onderscheiden naar de leiderschapsstijl van de directeur

(gemiddelden, standaarddeviaties, aantal respondenten, p-waarde en significante

groepsverschillen).

Directief Noch directief

noch

participatief

Participatief p-waarde Significante

groepsverschillen

(p < 0.5)

Klasse voor

Leerkrachten

3.03

1.25

N=65

3.26

1.09

N=95

3.60

1.09

N=81

0.0094 3 > 1

Wetenschappelijke
tijdschriften en
vakbladen

3.10

1.15

N=51

3.59

0.88

N=80

3.70

1.00

N=69

0.0037 3 en 2 > 1

1 = directieve directeur
2 = noch directieve, noch participatieve directeur
3 = participatieve directeur

3) De mate waarin de directeur de leerkrachten betrekt in de besluitvorming en het

belang van informatiekanalen

Het is duidelijk dat de mate waarin de directeur leerkrachten betrekt in de besluitvorming

weinig verband houdt met het belang dat hij toekent aan de geselecteerde informatiekanalen.

Tabel 3.10 geeft een overzicht van de significante relaties. Naast het feit dat de weinige

significante correlaties eerder klein zijn, valt vooral de negatieve correlatie van de VSKO-

Mededelingen op.

4 De resultaten van de variantie-analyse zijn terug te vinden in tabel B.3.2 in bijlage 3.
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Tabel 3.10 Correlatie-analyse van de relatie tussen de betrokkenheid van de leerkrachten in de

besluitvorming en het belang dat de directeur toekent aan de verschillende

informatiekanalen (significante resultaten).

Verband betrokkenheid leerkrachten in de
besluitvorming en belang dat de directeur
toekent aan:

N r p

Klasse voor Leerkrachten 190 0.22 0.0020

Website departement Onderwijs 159 0.21 0.0074

VSKO-Mededelingen 128 -0.22 0.0148

Vakbondstijdschriften 175 0.18 0.0167

Ook de variantie-analyse levert weinig significante resultaten op (cfr. tabel 3.11). Slechts voor

het belang van Klasse voor Leerkrachten en van wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen is

er een significant verschil tussen directeurs die leerkrachten sterk betrekken in de

besluitvorming en directeurs die leerkrachten weinig betrekken 5.

Tabel 3.11 Belang van de media onderscheiden naar de mate waarin de directeur de leerkrachten

betrekt in de besluitvorming op school (gemiddelden, standaarddeviatie, aantal

respondenten, p-waarde en significante groepsverschillen).

Zwakke

betrokkenheid

Matige

betrokkenheid

Sterke

betrokkenheid

p-waarde Significante

groepsverschillen

(p < 0.5)

Klasse voor

Leerkrachten

2.76

1.30

N=51

3.46

1.00

N=67

3.51

1.03

N=72

0.0004 3 en 2 > 1

Wetenschappelijke
tijdschriften en
vakbladen

3.14

1.21

N=44

3.54

1.07

N=52

3.73

0.83

N=62

0.0157 3 > 1

1 = directeur realiseert een zwakke betrokkenheid van leerkrachten in de besluitvorming
2 = directeur realiseert een matige betrokkenheid van leerkrachten in de besluitvorming
3 = directeur realiseert een sterke betrokkenheid van leerkrachten in de besluitvorming

5 De volledige gegevens van deze variantie-analyses zijn opgenomen in tabel B.3.3 in bijlage 3.
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3.3.3 Het profiel van de directeur en het gebruik van de informatiekanalen

In de casestudies stellen we vast dat verschillende ‘types’ directeurs anders omgaan met de

reguliere schriftelijke media. We onderzoeken of deze vaststelling bevestigd wordt in de survey.

Daartoe gaan we na of er een verband is tussen de mate waarin directeurs aangeven te

anticiperen op de onderwijsreglementering en de wijze waarop zij de blauwe producten, de witte

producten, de schriftelijke media van de netten en de vakbondstijdschriften gebruiken. We

onderzoeken dit eveneens voor de leiderschapsstijl van de directeur en voor de betrokkenheid

van de leerkrachten in de besluitvorming. We gebruiken hiervoor zowel correlatie-analyse als

variantie-analyse.

Voor elk van bovenstaande media werd de directeurs gevraagd om op een vijfpuntenschaal (1 =

helemaal oneens, 2 = eerder oneens, neutraal = 3, eerder eens = 4 en helemaal eens = 5) aan te

geven in welke mate ze het eens zijn met volgende stellingen: “Zo spoedig mogelijk na

ontvangst neem ik X door.” (= ‘gebruik 1’) en “Ik gebruik X als de reglementering dient

toegepast te worden binnen de school.”(= ‘gebruik 2’).

1) De mate waarin de directeur anticipeert op de regelgeving en het gebruik van de

informatiekanalen

Tabel 3.12 geeft een overzicht van de significante correlaties tussen de mate waarin de directeur

anticipeert op de regelgeving en de wijze waarop hij de geselecteerde media gebruikt. Net als in

de casestudies stellen we vast dat hoe meer directeurs aangeven te anticiperen op de

regelgeving, des te meer ze de blauwe en witte producten onmiddellijk na ontvangst doornemen.

Daarnaast blijkt uit tabel 3.12 ook een tendens die we niet opmerken in de casestudies: hoe meer

directeurs aangeven te anticiperen op de regelgeving, des te meer raadplegen ze

vakbondstijdschriften wanneer de reglementering dient te worden toegepast. M.b.t. het gebruik

van de schriftelijke media van de netten werden geen significante correlaties vastgesteld.
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Tabel 3.12 Correlatie-analyse van de relatie tussen de mate waarin de directeur anticipeert op de

onderwijsreglementering en het gebruik van de schriftelijke media (significante resultaten).

Verband mate waarin de directeur anticipeert
op de regelgeving en het gebruik van

N r p

Blauwe producten: gebruik1 141 0.19 0.0214

Witte producten: gebruik1 238 0.21 0.0009

Vakbondstijdschriften: gebruik2 159 0.25 0.0015

Met behulp van variantie-analyse gaan we na of de eerder proactieve directeurs en de eerder

reactieve de hierboven vermelde media verschillend gebruiken. Enkel de significante

verschillen worden gerapporteerd in tabel 3.13 6. Opvallend is dat proactieve directeurs in

vergelijking met reactieve de witte producten niet alleen frequenter onmiddellijk na ontvangst

doornemen maar ook in grotere mate op dit informatiekanaal een beroep doen als de

reglementering dient te worden toegepast. M.b.t. dit laatste aspect is het verschil in gemiddelde

tussen de twee groepen evenwel vrij klein.

Verder merken we dat proactieve directeurs vaker vakbondstijdschriften raadplegen als de

reglementering dient te worden geïmplementeerd.

Tabel 3.13 Gebruik van de media onderscheiden naar de mate waarin de directeur anticipeert op de

regelgeving (gemiddelden, aantal respondenten en p-waarde).

Reactieve directeurs Proactieve directeurs p-waarde

Witte producten: gebruik1 3.34

N=80

3.73

N=155

0.0266

Witte producten: gebruik 2 4.35

N=81

4.57

N=160

0.0386

Vakbondstijdschriften: gebruik 2
2.59

N=54

3.10

N=103

0.0101

2) Leiderschapsstijl van de directeur en het gebruik van de informatiekanalen

Tabel 3.14 geeft een overzicht van de significante correlaties tussen de leiderschapsstijl van de

directeur en de wijze waarop hij de geselecteerde media gebruikt. Er zijn heel wat significante

verbanden. Net als in de casestudies stellen we vast dat hoe participatiever de leiderschapsstijl
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van de directeur, des te frequenter hij gebruik maakt van de witte producten. Bovendien is er

een sterke positieve samenhang tussen de leiderschapsstijl van de directeur en de mate waarin

hij het Kaderblad onmiddellijk na ontvangst doorneemt. Tenslotte is er een minder sterk maar

toch significant verband tussen de leiderschapsstijl van de directeur en het gebruik van de

blauwe producten en de vakbondstijdschriften bij de toepassing van de reglementering.

Tabel 3.14 Correlatie-analyse van de relatie tussen de leiderschapsstijl van de directeur en het gebruik

van de schriftelijke media (significante resultaten).

Verband leiderschapsstijl directeur en het
gebruik van

N r p

Blauwe producten: gebruik 2 149 0.22 0.0083

Witte producten: gebruik1 238 0.17 0.0093

Witte producten: gebruik 2 243 0.24 0.0002

Kaderblad: gebruik 1 44 0.43 0.0040

Vakbondstijdschriften: gebruik 2 159 0.17 0.0324

De variantie-analyse wijst uit dat participatieve directeurs significant meer dan directieve

gebruik maken van de witte producten. Net zoals in de casestudies onderscheiden deze twee

groepen directeurs zich hier het duidelijkst inzake het onmiddellijk na ontvangst doornemen van

de witte producten. Maar ook m.b.t. het raadplegen van deze informatiebron bij de toepassing

van de reglementering is er een duidelijk significant verschil tussen de gemiddelden.

Voor wat betreft het onmiddellijk na ontvangst doornemen van het Kaderblad stellen we een

sterk significant verschil vast tussen de directieve directeurs en de andere twee groepen

directeurs (cfr. tabel 3.15)7 .

6 De statistische resultaten van deze variantie-analyses zijn terug te vinden in tabel B.3.4 in bijlage 3.
7 In tabel B.3.5 in bijlage 3 zijn de volledige gegevens van deze variantie-analyses te vinden.
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Tabel 3.15 Gebruik van de media onderscheiden naar leiderschapsstijl van de directeur (gemiddelden,

aantal respondenten, p-waarde en significante groepsverschillen).

Directief Noch directief

noch

participatief

Participatief p-waarde Significante

groepsverschillen

(p < 0.5)

Blauwe producten:

gebruik 1

2.35

1.27

N=37

3.10

1.14

N=60

2.80

1.39

N=46

0.0199 2 > 1

Witte producten:
gebruik 1

3.21

1.39

N=63

3.60

1.25

N=96

3.78

1.25

N=79

0.0281 3 > 1

Witte producten:
gebruik 2

4.32

0.85

N=65

4.47

0.71

N=98

4.68

0.67

N=80

0.0158 3 > 1

Kaderblad: gebruik 1
3.40

0.84

N=10

4.29

0.68

N=17

4.35

0.86

N=17

0.0093 3 en 2 > 1

1 = directieve directeur
2 = noch directieve, noch participatieve directeur
3 = participatieve directeur

3) De mate waarin de directeur de leerkrachten betrekt in de besluitvorming en het

gebruik van de informatiekanalen

Niet alleen de leiderschapsstijl van de directeur houdt significant verband met de mate waarin

hij de witte producten raadpleegt. Uit tabel 3.16 blijkt dat er eveneens een significante correlatie

is tussen de mate waarin de directeur de leerkrachten betrekt in de besluitvorming en de mate

waarin hij deze informatiebron onmiddellijk na ontvangst doorneemt én raadpleegt indien de

reglementering dient te worden toegepast. Verder stellen we vast dat hoe meer de directeur de

leerkrachten betrekt bij de besluitvorming op school, des te vaker hij het Kaderblad

onmiddellijk na ontvangst doorneemt. Deze samenhang is zelfs nog sterker dan bij de

leiderschapsstijl van de directeur. Hetzelfde geldt voor de correlatie met de mate waarin de

directeur bij de toepassing van de reglementering vakbondstijdschriften raadpleegt.



193

Tabel 3.16 Correlatie-analyse van de relatie tussen de mate waarin de directeur leerkrachten betrekt in

de besluitvorming en het gebruik van de schriftelijke media (significante resultaten).

Verband mate waarin de directeur
leerkrachten betrekt in de besluitvorming en
het gebruik van

N r p

Witte producten: gebruik1 188 0.27 0.0002

Witte producten: gebruik 2 193 0.16 0.0279

Kaderblad: gebruik 1 27 0.50 0.0073

Vakbondstijdschriften: gebruik 2 123 0.28 0.0021

De variantie-analyse wijst uit dat er zowel m.b.t. het gebruik van de witte producten als met het

gebruik van de vakbondstijdschriften significante verschillen zijn tussen directeurs die

leerkrachten sterk betrekken in de besluitvorming en directeurs die slechts een zwakke

betrokkenheid van de leerkrachten in de besluitvorming realiseren (cfr. tabel 3.17)8.

Tabel 3.17 Gebruik van de media onderscheiden naar de mate waarin de directeur de leerkrachten

betrekt in de besluitvorming op school (gemiddelden, standaarddeviatie, aantal

respondenten, p-waarde en significante groepsverschillen).

Zwakke

betrokkenheid

Matige

betrokkenheid

Sterke

betrokkenheid

p-waarde Significante

groepsverschillen

(p < 0.5)

Witte producten:

gebruik 1

3.06

1.50

N=52

3.58

1.18

N=65

4.01

1.17

N=71

0.0003 3 > 1

Vakbondstijdschriften:
gebruik 2

2.48

1.18

N=31

2.87

1.14

N=40

3.21

1.19

N=52

0.0255 3 > 1

1 = directeur realiseert een zwakke betrokkenheid van leerkrachten in de besluitvorming
2 = directeur realiseert een matige betrokkenheid van leerkrachten in de besluitvorming
3 = directeur realiseert een sterke betrokkenheid van leerkrachten in de besluitvorming

8 De volledige gegevens zijn terug te vinden in tabel B.3.6 in bijlage 3.
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3.3.4 Knelpunten m.b.t. de overheidscommunicatie over het onderwijsbeleid

Een belangrijke bevinding uit de casestudies is het verband tussen het profiel van de directeur

en de knelpunten die hij vaststelt m.b.t. de communicatie van het departement Onderwijs over

het onderwijsbeleid. Het betreft hier knelpunten die de specifieke media overstijgen en dus niet

aan een bepaald informatiekanaal gebonden zijn. In de casestudies merken we op dat eerder

proactieve directeurs menen dat de overheid tijdens de beleidsontwikkeling te weinig informatie

doorgeeft aan de scholen. Eerder reactieve directeurs halen de onduidelijkheid van de informatie

van het departement Onderwijs aan als het grootste gebrek.

We gaan na of deze bevindingen worden bevestigd in de survey. Daartoe onderzoeken we of er

een verband is tussen enerzijds de mate waarin directeurs anticiperen op de regelgeving, een

participatieve leiderschapsstijl hebben of leerkrachten betrekken in de besluitvorming en

anderzijds hun beoordeling van volgende stellingen:

Stelling 1: “De informatie van het departement Onderwijs is doorgaans duidelijk.”
Stelling 2: “Het departement Onderwijs speelt voldoende informatie door tijdens de

beleidsontwikkeling, dus voor de uiteindelijke beslissingen genomen worden.”
Stelling 3: “Indien in de pers bericht wordt over mogelijke wijzingen in de

onderwijsreglementering verwacht ik reactie van het departement Onderwijs.”

1) Profiel van de directeur en duidelijkheid van de informatie van het departement

Onderwijs

Uit tabel 3.18 blijkt dat er een geringe - maar niettemin significante - correlatie is tussen de mate

waarin de directeur anticipeert op de regelgeving en zijn leiderschapsstijl enerzijds en de mate

waarin hij de informatie van het departement Onderwijs duidelijk vindt anderzijds. Er is

evenwel geen verband met de mate waarin de directeur leerkrachten betrekt in de

besluitvorming op school.

Tabel 3.18 Correlatie-analyse van de relatie tussen het profiel van de directeur en de opvatting over de

duidelijkheid van de informatie van het departement Onderwijs.

Verband “de informatie van het departement
Onderwijs is doorgaans duidelijk” en

N R p

Mate van anticiperen op de onderwijsregelgeving 244 0.15 0.0180

Leiderschapsstijl 243 0.15 0.0234

Betrokkenheid leerkrachten in de besluitvorming 193 0.02 0.7393
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De resultaten van de variantie-analyse liggen in dezelfde lijn (cfr. tabel 3.19). Eerder proactieve

directeurs vinden de informatie van het departement Onderwijs duidelijker dan hun eerder

reactieve collega’s. Bovendien is er een samenhang tussen de leiderschapsstijl van de directeur

en de opvatting over de duidelijkheid van de informatie van het departement Onderwijs. Meer

bepaald is er een significant verschil tussen participatieve directeurs en noch directieve, noch

participatieve directeurs enerzijds en directieve directeurs anderzijds. Deze laatsten vinden de

informatie significant minder duidelijk dan de andere twee groepen. Zoals verwacht op basis

van de variantie-analyse, differentieert de mate waarin de directeur leerkrachten betrekt in de

besluitvorming niet inzake de opvattingen over de duidelijkheid van de informatie van de

onderwijsoverheid.

Tabel 3.19 Variantie-analyse van de relatie tussen het profiel van de directeur en de opvatting over de

duidelijkheid van de informatie van het departement Onderwijs.

Verband “de informatie van
het departement Onderwijs
is doorgaans duidelijk” en

Df Ms F p R² Significante groepsverschillen
(p <.05)

Anticiperen op
onderwijsreglementering

1 3.45 4.98 0.0266 0.02 2 > 1

Leiderschapsstijl 2 3.14 4.67 0.0103 0.04 3 en 2 > 1

Betrokkenheid leerkrachten in
de besluitvorming

2 0.07 0.10 0.9090 0.001 geen

Anticiperen op de regelgeving: 1 = eerder reactieve directeur
2 = eerder proactieve directeur

Leiderschapsstijl: 1 = directieve directeur
2 = noch directieve, noch participatieve directeur
3 = participatieve directeur

2) Profiel van de directeur en opvatting over de mate waarin het departement zich

voldoende profileert in de communicatie tijdens de beleidsontwikkelingen

In tegenstelling tot wat we op basis van de casestudies zouden kunnen verwachten, is er geen

samenhang tussen het profiel van de directeur en de beoordeling van stelling 2: “Het

departement Onderwijs speelt voldoende informatie door tijdens de beleidsontwikkeling, dus

voor de uiteindelijke beslissingen genomen worden.” (cfr. tabel 3.20)
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Tabel 3.20 Correlatie-analyse van de relatie tussen het profiel van de directeur en ‘stelling 2’.

Verband ‘stelling 2’ en N R P

Mate van anticiperen op de onderwijsregelgeving 244 0.02 0.7056

Leiderschapsstijl 243 -0.0007 0.9909

Betrokkenheid leerkrachten in de besluitvorming 192 -0.10 0.1856

We stellen evenmin een samenhang vast tussen de mate waarin de directeur anticipeert op de

regelgeving en de beoordeling van stelling 3: “Indien in de pers bericht wordt over mogelijke

wijzingen in de onderwijsreglementering verwacht ik reactie van het departement Onderwijs.”

Er is echter wel een sterk significant verband tussen de beoordeling van deze stelling, de

leiderschapsstijl van de directeur en de mate waarin de directeur leerkrachten betrekt in de

besluitvorming (cfr. tabel 3.21).

Tabel 3.21 Correlatie-analyse van de relatie tussen het profiel van de directeur en ‘stelling 3’.

Verband ‘stelling 3’ en N r p

Mate van anticiperen op de onderwijsregelgeving 244 0.0006 0.9920

Leiderschapsstijl 243 0.25 <.0001

Betrokkenheid leerkrachten in de besluitvorming 193 0.25 0.0004

De variantie-analyse levert gelijklopende resultaten op. We stellen vast dat participatieve

directeurs het significant meer eens zijn met stelling 3 dan directieve directeurs. M.b.t. de mate

waarin de directeur leerkrachten betrekt in de besluitvorming onderscheiden directeurs die een

zwakke betrokkenheid in de besluitvorming realiseren zich van de andere twee groepen

directeurs. Directieve directeurs verwachten significant minder reactie van het departement

Onderwijs bij persberichten over mogelijke wijzingen in de onderwijsreglementering (cfr. tabel

3.22).
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Tabel 3.22 Variantie-analyse van de relatie tussen het profiel van de directeur en ‘stelling 3’.

Verband ‘stelling 3’ en Df Ms F p R² Significante groepsverschillen
(p <.05)

Anticiperen op
onderwijsreglementering

1 0.70 0.79 0.3753 0.003 Geen

Leiderschapsstijl 2 4.51 5.08 0.0069 0.04 3 > 1

Betrokkenheid leerkrachten in
de besluitvorming

2 6.69 7.64 0.0006 0.07 3 > 2 en 1

Leiderschapsstijl: 1 = directieve directeur
2 = noch directieve, noch participatieve directeur
3 = participatieve directeur

Besluitvorming: 1 = dir. realiseert een zwakke betrokkenheid van leerkrachten in de besluitvorming
2 = dir. realiseert een matige betrokkenheid van leerkrachten in de besluitvorming
3 = dir. realiseert een sterke betrokkenheid van leerkrachten in de besluitvorming

3.3.5 Informatiedoorstroming binnen de school

Ook m.b.t. de informatiedoorstroming naar personeelsleden, ouders en leerlingen stellen we in

de casestudies verschillen vast op basis van het profiel van de directeur. Directeurs die

anticiperen op de onderwijsregelgeving, een participatieve leiderschapsstijl hebben en

leerkrachten in grote mate betrekken in de besluitvorming geven meer duiding bij de informatie

over het onderwijsbeleid dan directeurs met een eerder reactief profiel.

Deze vaststellingen worden deels bevestigd in de survey. Uit tabel 3.23 blijkt dat er een sterk

positief verband is tussen de leiderschapsstijl van de directeur en de mate waarin hij

personeelsleden, ouders en leerlingen duiding geeft bij de informatie over het onderwijsbeleid.

Voor de mate waarin de directeur anticipeert op de regelgeving is de samenhang met de

informatiedoorstroming iets minder sterk maar ook duidelijk significant. In tegenstelling tot de

bevindingen uit de casestudies is er evenwel geen significante samenhang tussen de mate waarin

de directeur leerkrachten betrekt in de besluitvorming op school en de mate waarin hij duiding

geeft bij de informatiedoorstroming naar personeelsleden, ouders en leerlingen.
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Tabel 3.23 Correlatie-analyse van de relatie tussen het profiel van de directeur en de

informatiedoorstroming binnen de school.

Verband informatiedoorstroming en N r p

Mate van anticiperen 246 0.28 <.0001

Leiderschapsstijl 245 0.31 <.0001

Betrokkenheid leerkrachten in de besluitvorming 194 0.12 0.0976

De variantie-analyse levert gelijklopende resultaten op als de correlatie-analyse. We stellen vast

dat eerder proactieve directeurs meer duiding geven bij het doorgeven van informatie over het

onderwijsbeleid. Een gelijkaardig verschil vinden we tussen directeurs met een participatieve of

noch participatieve, noch directieve leiderschapsstijl enerzijds en directeurs met een directieve

leiderschapsstijl anderzijds. Zoals verwacht op basis van de correlatie-analyse, differentieert de

mate waarin de directeur leerkrachten betrekt in de besluitvorming op school niet (cfr. tabel

3.24).

Tabel 3.24 Variantie-analyse van de relatie tussen het profiel van de directeur en de

informatiedoorstroming binnen de school.

Verband tussen informatie-
doorstroming en:

Df Ms F p R² Significante groepsverschillen
(p <.05)

Anticiperen op
onderwijsreglementering

1 5.52 10.87 0.0011 0.04 2 > 1

Leiderschapsstijl 2 4.29 8.41 0.0003 0.06 3 en 2 > 1

Betrokkenheid leerkrachten in
de besluitvorming

2 0.24 0.40 0.6686 0.004

Anticiperen op de regelgeving: 1 = eerder reactieve directeur
2 = eerder proactieve directeur

Leiderschapsstijl: 1 = directieve directeur
2 = noch directieve, noch participatieve directeur
3 = participatieve directeur

3.3.6 Conclusie

Net als in de casestudies stellen we ook in de survey een samenhang vast tussen het profiel van

de directeur en het belang dat hij toekent aan de informatiekanalen over het onderwijsbeleid. De

duidelijkste verbanden vinden we als we de directeur typeren op basis van de mate waarin hij
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anticipeert op de onderwijsregelgeving of op basis van zijn leiderschapsstijl. De mate waarin de

directeur leerkrachten betrekt in de besluitvorming op school is minder sterk gerelateerd met het

belang van de media voor de directeur.

Richten we ons op de media dan valt op dat proactieve directeurs en directeurs met een

participatieve leiderschapsstijl meer belang hechten aan ‘minder bereikbare’ informatiekanalen

(o.a. media van de VLOR, vakliteratuur) om zich te informeren over het onderwijsbeleid dan

hun respectievelijk eerder reactieve en directieve collega’s. Daarnaast vinden ze ook de media

van het departement Onderwijs belangrijker. We vinden bescheiden - maar niettemin

significante - verbanden voor de witte producten, Basisinfo, de Ronde van Vlaanderen, Klasse

voor Leerkrachten, brochures en rapporten en de website.

Een andere vaststelling is dat het profiel van de directeur samenhangt met het gebruik van de

blauwe producten, de witte producten, het onmiddellijk na ontvangst doornemen van het

Kaderblad en het raadplegen van vakbondstijdschriften bij de toepassing van de reglementering.

De verbanden zijn steeds van die aard dat directeurs met een meer dynamisch profiel (d.i.

anticiperen op de regelgeving, participatieve leiderschapsstijl en/of leerkrachten sterk betrekken

in de besluitvorming) deze media frequenter gebruiken. Vooral m.b.t. het gebruik van de witte

producten en vakbondstijdschriften stellen we een duidelijke relatie vast met het profiel van de

directeur. Voor elk van de drie indicatoren op basis waarvan we de directeur typeren (de mate

waarin hij anticipeert op de regelgeving, zijn leiderschapsstijl en de mate waarin hij leerkrachten

betrekt in de besluitvorming) treedt er een significante samenhang op met de mate waarin hij de

witte producten onmiddellijk na ontvangst doorneemt. We stellen een gelijkaardig verband vast

voor het raadplegen van vakbondstijdschriften indien de reglementering moet worden toegepast

binnen de school. Er dient evenwel opgemerkt te worden dat zowel voor het gebruik van witte

producten als vakbondstijdschriften geldt dat de relatie met leiderschapsstijl - hoewel significant

- minder sterk is dan deze met de twee andere indicatoren.

Verder is er een sterke samenhang tussen de leiderschapsstijl van de directeur en de mate waarin

hij het Kaderblad onmiddellijk na ontvangst doorneemt. Het verband is zelfs nog sterker als we

de directeur typeren op basis van de mate waarin hij leerkrachten betrekt in de besluitvorming.

De tendens uit de casestudies dat de knelpunten die directeurs vaststellen m.b.t. de

overheidscommunicatie over het onderwijsbeleid differentiëren naargelang hun profiel, wordt

gedeeltelijk bevestigd in de survey. We stellen vast dat reactieve directeurs de informatie van

het departement Onderwijs significant minder duidelijk vinden dan proactieve. Een gelijklopend

verschil vinden we tussen directeurs met een directieve leiderschapsstijl enerzijds en deze met
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een participatieve of noch participatieve, noch directieve leiderschapsstijl anderzijds. Ook m.b.t.

de mate waarin directeurs bij persberichten over mogelijke wijzigingen in de

onderwijsreglementering reactie verwachten van het departement Onderwijs, merken we

significante verschillen naargelang het profiel van de directeur. Directeurs met een

participatieve leiderschapsstijl verwachten significant meer reactie dan directieve directeurs.

Hetzelfde geldt voor directeurs die leerkrachten sterk betrekken in de besluitvorming t.o.v.

directeurs die slechts een matige of zwakke betrokkenheid van leerkrachten in de

besluitvorming realiseren. Toch is er geen samenhang tussen het profiel van de directeur en het

globale oordeel over de mate waarin het departement Onderwijs voldoende informatie

doorspeelt tijdens de beleidsontwikkelingen.

Een laatste bevinding betreft het verband tussen het profiel van de directeur en de

informatiedoorstroming binnen de school. Directeurs die anticiperen op de

onderwijsregelgeving en directeurs met een participatieve leiderschapsstijl geven meer duiding

bij de informatie over het onderwijsbeleid aan personeelsleden, ouders en leerlingen dan

reactieve en directieve directeurs.
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HOOFDSTUK 4 INSPRAAKORGANEN

4.1 Inleiding

De leerkrachten, ouders en leerlingen uit dit onderzoek zijn allen actief betrokken bij het

schoolbeleid. Voor leerkrachten betekent dit dat zij lid zijn van tenminste één inspraakorgaan

dat het dagelijks beleid van de school mee bepaalt; voor ouders dat zij deel uitmaken van de

participatieraad/lokale raad en/of bestuurslid zijn van de oudervereniging; voor leerlingen dat zij

lid zijn van de leerlingenraad of op een andere wijze betrokken zijn bij het schoolbeleid (b.v. lid

van de redactie van de schoolkrant).

We vragen ons af of respondenten die zetelen in een orgaan met een grote impact op het

schoolbeleid het belang van de diverse media over onderwijsbeleid anders beoordelen dan leden

van een inspraakorgaan met minder invloed. Het betreft hier telkens de invloed die de

respondent zelf toeschrijft aan het orgaan (cfr. 4.2). Daarom gaan we per respondentengroep na

of er een verband is tussen de invloed op het schoolbeleid van het inspraakorgaan waar de

respondent lid van is en het belang dat hij toekent aan de diverse informatiekanalen over het

onderwijsbeleid. Verder onderzoeken we of respondenten op basis van de impact van ‘hun’

inspraakorgaan op het schoolbeleid verschillen inzake hun opvattingen over de rol van overheid

en school in de communicatie over het onderwijsbeleid. Bovendien bekijken we of ze de

communicatie van de overheid over het onderwijsbeleid anders evalueren.

De invloed van het inspraakorgaan op het schoolbeleid werd voor leerkrachten en ouders anders

geoperationaliseerd dan voor leerlingen. In 4.2.1 wordt beschreven hoe we voor leerkrachten en

ouders een variabele construeerden die aangeeft welke invloed de leerkracht/ouder - via het

lidmaatschap van een orgaan - meent te kunnen uitoefenen op het schoolbeleid. Voor de

leerlingen concentreren we ons op de kwaliteit van de werking van de leerlingenraad. In 4.2.2

wordt uitgelegd hoe deze werd geoperationaliseerd. In een volgend deel worden per

respondentengroep de analyses besproken.
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4.2 Operationalisering

4.2.1 Inspraakorganen leerkrachten en ouders

De leerkrachten en ouders werd gevraagd om voor elk inspraakorgaan waar ze deel van

uitmaken de kwaliteit en de gepercipieerde invloed op het schoolbeleid aan te geven op een

vijfpuntenschaal. Uit tabel 4.1 blijkt dat er voor de meeste inspraakorganen een sterk

significante positieve correlatie is tussen beide variabelen.

Tabel 4.1 Correlatie-analyse van de relatie tussen de kwaliteit van de inspraakorganen en de invloed

ervan op het schoolbeleid.

Verband kwaliteit en
invloed:

N R p

Oudercomité 197 0.39 <.0001

Lokale raad 33 0.63 <.0001

Participatieraad 170 0.46 <.0001

Ander orgaan1 169 0.38 <.0001

Ander orgaan2 57 0.47 0.0002

Ander orgaan3 27 0.34 0.0803

In dit onderzoek gingen we voor elke respondent na wat de waarde is van de variabele “invloed”

van het inspraakorgaan waar de respondent de hoogste invloed aan toekent. Zo krijgen we voor

elke leerkracht en ouder een maat voor de invloed die de respondent - via het lidmaatschap van

een orgaan - meent te kunnen uitoefenen op het schoolbeleid. De waarden van deze nieuwe

variabele werden gehergroepeerd in drie categorieën. De eerste categorie ‘weinig invloed’ (1 en

2) wil zeggen dat de respondent aangeeft deel uit te maken van inspraakorganen die weinig

invloed hebben op het schoolbeleid. De tweede categorie ‘matige invloed’ (3) betekent dat de

respondent ervaart dat het belangrijkste inspraakorgaan waar hij lid van is weinig noch veel

invloed heeft op het schoolbeleid en de categorie ‘veel invloed’ (4 en 5) betekent dat de

respondent aangeeft van minstens één orgaan lid te zijn dat een relatief grote invloed uitoefent

op het schoolbeleid. Grafiek 4.1 geeft een overzicht van de procentuele verdeling van deze

nieuwe variabele. Het is duidelijk dat de leerkrachten meer dan de ouders aangeven lid te zijn

van een inspraakorgaan met grote invloed op het schoolbeleid. Het verschil tussen beide

groepen is duidelijk significant (p = 0.0054).
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Grafiek 4.1 Procentuele verdeling van de opvatting van de respondenten over de invloed die het

belangrijkste inspraakorgaan waar ze deel van uitmaken, uitoefent op het schoolbeleid.

4.2.2 Inspraakorganen leerlingen

Van de 95 ondervraagde leerlingen zijn er 80 lid van een leerlingenraad. In de vragenlijst

werden vijf items die peilen naar de kwaliteit van de leerlingenraad (zie tabel 4.2) aan de

leerlingen voorgelegd. Er werd gevraagd in welke mate de respondenten het met deze stellingen

al dan niet eens zijn (helemaal oneens (1), eerder oneens (2), neutraal (3), eerder eens (4) en

helemaal eens(5)). Om de leesbaarheid te vergroten hebben we de procentuele verdeling van de

meningen gehergroepeerd in drie categorieën: oneens (1 + 2), neutraal (3) en eens (4 + 5).

Tabel 4.2 Procentuele verdeling van de opvatting van de respondenten over de kwaliteit van de

leerlingenraad.

Oneens Neutraal Eens

De leerlingenraad beschikt over genoeg informatie om
degelijke beslissingen te kunnen nemen. (N=79)

19 28 53

Er is voldoende hulp en steun van leerkrachten of
directie om de leerlingenraad goed te doen werken.
(N=79)

16 16 67

We kunnen gemakkelijk terecht bij leerkrachten of
directie om besluiten van de vergadering in de praktijk
om te zetten. (N=79)

11 19 70

Ik voel me nuttig als lid van de leerlingenraad. (N=79) 5 23 72

De directie houdt rekening met de voorstellen van de
leerlingenraad. (N=80)

8 21 71
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Uit de gegevens blijkt dat de bevraagde leerlingen vrij positief zijn over de werking van de

leerlingenraad. Het is opvallend dat de respondenten duidelijk het minst tevreden zijn over de

informatie waarover de leerlingenraad beschikt om beslissingen te kunnen nemen.

Om de werking van de leerlingenraad verder te analyseren werden deze vijf items

samengevoegd tot één schaal ( = .84). De nieuwe variabele werd opgedeeld in drie

categorieën.

Grafiek 4.2 Procentuele verdeling van de opvatting van de respondenten over de invloed van de

leerlingenraad op het schoolleven (N=76).

Bijna de helft van de ondervraagde leerlingen meent dat hun leerlingenraad goed functioneert.

39% ervaart een matige werking en slechts 12% geeft aan dat de leerlingenraad niet goed werkt.

4.3 Bespreking van de resultaten

Per respondentengroep gaan we na of er een verband is tussen de invloed op het schoolbeleid

van het orgaan waarin de respondent zetelt en het belang dat hij/zij toekent aan de diverse media

over het onderwijsbeleid. Bovendien onderzoeken we of de impact op het schoolbeleid

differentieert inzake (1) de opvattingen over de rol van overheid en school in de communicatie

over het onderwijsbeleid en (2) de algemene evaluatie van de overheidscommunicatie over het

onderwijsbeleid.

4.3.1 Inspraak van leerkrachten en informatiekanalen

Voor leerkrachten werd nagegaan of er een verband is tussen hun visie op de invloed op het

schoolbeleid van het inspraakorgaan waar de respondent lid van is en het belang dat de

respondent toekent aan volgende informatiekanalen: Klasse voor Leerkrachten, de Gids voor
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Ouders met kinderen in het basisonderwijs, brochures en rapporten van het departement

Onderwijs, de website van het departement Onderwijs, vakbondstijdschriften, het

onderwijszakboekje en wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen. We rapporteren enkel de

significante resultaten.

Van al deze onderzochte relaties is er slechts één significant: leerkrachten die zetelen in een

orgaan met een grote invloed op het schoolbeleid kennen een significant groter belang toe aan

brochures en rapporten van het departement Onderwijs dan leerkrachten uit een orgaan met

weinig invloed. Dit verband blijft bestaan als gecontroleerd wordt voor onderwijsniveau. Er

worden geen significante interactie-effecten gevonden (cfr. tabel B.4.1 in bijlage 4).

Verder werd onderzocht of leerkrachten op basis van de invloed van hun inspraakorgaan

verschillen inzake hun opvattingen over de rol van overheid en school in de communicatie over

het onderwijsbeleid. Tabel 4.4 geeft een overzicht van de stellingen die hieromtrent van belang

zijn. Voor elke stelling is per groep het gemiddelde, de standaarddeviatie en het aantal

respondenten weergegeven. Er werden geen significante verschillen gevonden.

Tabel 4.4 Opvattingen van de leerkrachten over de rol van de overheid en de school in de

communicatie over het onderwijsbeleid, onderscheiden naar de invloed van het

inspraakorgaan (gemiddelden, standaarddeviatie en aantal respondenten).

Lid van een
orgaan met

weinig invloed

Lid van
orgaan met

matige invloed

Lid van een
orgaan met veel

invloed
Het departement Onderwijs moet meer initiatieven
nemen om rechtstreeks met leerkrachten te
communiceren over haar beleid.

3.87
0.99
N=15

4.17
0.81
N=63

4.27
0.83
N=100

Het is de taak van de overheid om leerkrachten te
informeren over haar onderwijsbeleid.

4.70
0.47
N=17

4.58
0.58
N=64

4.65
0.71
N=101

Het is de taak van de school om leerkrachten te
informeren over het onderwijsbeleid van de
Vlaamse overheid.

3.88
1.05
N=17

4.02
0.884
N=64

4.27
0.83
N=95

Ik heb voldoende aan de informatie over het
onderwijsbeleid die deze school via haar eigen
kanalen verstrekt.

2.88
0.86
N=17

3.19
1.07
N=64

3.31
1.03
N=92

Bovendien werden er geen significante verschillen gevonden voor wat betreft de algemene

evaluatie van de communicatie van het departement Onderwijs.

4.3.2 Inspraak van ouders en informatiekanalen
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Voor ouders werd nagegaan of er een verband is tussen de invloed op het schoolbeleid van

het inspraakorgaan waar de respondent lid van is en het belang dat hij toekent aan volgende

informatiekanalen: Klasse voor Ouders, de Gids voor ouders met kinderen in het

basisonderwijs, brochures en rapporten van het departement Onderwijs, de website van het

departement Onderwijs, tijdschriften van overkoepelende ouderverenigingen.

Voor geen van deze onderzochte relaties werden significante verschillen gevonden.

Verder werd onderzocht of ouders op basis van de invloed van hun inspraakorgaan verschillen

inzake hun opvattingen over de rol van overheid en school in de communicatie over het

onderwijsbeleid. Dit is niet het geval. Uit tabel 4.4 blijkt dat de verschillen tussen de

onderscheiden groepen zeer klein zijn. Ze zijn dan ook voor geen enkele stelling significant.

Tabel 4.4 Opvattingen van de ouders over de rol van de overheid en de school in de communicatie

over het onderwijsbeleid, onderscheiden naar de invloed van het inspraakorgaan

(gemiddelden, standaarddeviatie en aantal respondenten).

Lid van een
orgaan met

weinig invloed

Lid van
orgaan met

matige invloed

Lid van een
orgaan met veel

invloed
De overheid moet onafhankelijk van de school
beleidsinformatie verspreiden aan ouders.

4.09
0.83
N=34

3.94
1.11
N=83

3.75
1.17
N=79

Het is de taak van de overheid om ouders te
informeren over haar onderwijsbeleid.

4.37
0.64
N=35

4.29
0.79
N=88

4.28
0.82
N=78

Het is de taak van de school om ouders te
informeren over het onderwijsbeleid van de
Vlaamse overheid.

3.89
1.01
N=36

3.79
0.93
N=86

3.75
1.14
N=80

Bovendien werden er geen significante verschillen gevonden voor wat betreft de algemene

evaluatie van de communicatie van het departement Onderwijs.

Wel zijn ouders die lid zijn van een ‘weinig invloedrijk’ orgaan minder tevreden over de mate

waarin ze door de overheid en de school geïnformeerd worden over het onderwijsbeleid dan

ouders uit een orgaan met matige of grote invloed. Zo stelt de eerste groep significant minder

dan de twee andere groepen voldoende geïnformeerd te zijn door de informatie die de school

bezorgt. Het verschil blijft significant als er gecontroleerd wordt voor onderwijsniveau (cfr.

tabel B.4.2 in bijlage 4).

Bovendien geeft de groep ouders uit organen met weinig invloed minder dan de twee andere

groepen aan tevreden te zijn over de initiatieven die de overheid neemt om ouders te
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informeren. Het verschil is significant op 5% niveau en blijft bestaan als er gecontroleerd wordt

voor onderwijsniveau (cfr. tabel B.4.3 in bijlage 4).

4.3.3 Inspraak van leerlingen en informatiekanalen

Voor leerlingen werd nagegaan of er een verband is tussen de kwaliteit van de leerlingenraad en

het belang dat de respondent toekent aan volgende informatiekanalen: Klasse voor Jongeren,

brochures en rapporten van het departement Onderwijs, de website van het departement

Onderwijs, de informatie van de Vlaamse scholierenkoepel.

Voor geen van deze onderzochte relaties werden significante verschillen gevonden.

Verder werd onderzocht of leerlingen op basis van het functioneren van de leerlingenraad

verschillen inzake hun opvattingen over de rol van overheid en school in de communicatie over

het onderwijsbeleid. Dit blijkt niet het geval te zijn. Uit tabel 4.8 blijkt dat de verschillen tussen

de gemiddelden voor de diverse stellingen eerder klein zijn.

Tabel 4.8 Opvattingen van de leerlingen over de rol van de overheid en de school in de communicatie

over het onderwijsbeleid, onderscheiden naar de invloed van het inspraakorgaan

(gemiddelden, standaarddeviatie en aantal respondenten).

Zwakke
werking

leerlingenraad

Matige
werking

leerlingenraad

Goede
werking

leerlingenraad
De overheid moet onafhankelijk van de school
(b.v. via de Vlaamse scholierenkoepel)
beleidsinformatie verspreiden aan leerlingen.

3.89
0.93
N=9

3.7
1.07
N=27

4.09
0.93
N=34

Het is de taak van de overheid om leerlingen te
informeren over haar onderwijsbeleid.

3.87
0.99
N=8

4.28
0.89
N=25

4.11
0.79
N=35

Het is de taak van de school om leerlingen te
informeren over het onderwijsbeleid van de
Vlaamse overheid.

4.11
0.60
N=9

4.16
1.11
N=25

4.31
0.79
N=35

In tegenstelling tot de ouders is er bij de leerlingen op basis van de werking van de

leerlingenraad geen significant verschil in de mate waarin de respondenten tevreden zijn met de

informatie over het onderwijsbeleid die ze ontvangen van overheid en school. Toch kunnen we

op basis van tabel 4.9 de tendens waarnemen dat hoe beter de leerlingenraad functioneert, des te

meer de leerlingen tevreden zijn over de inspanningen die het departement Onderwijs doet om

hen te informeren over het onderwijsbeleid. We stellen een gelijkaardige tendens vast m.b.t. de

mate waarin leerlingen aangeven door de school voldoende geïnformeerd te zijn over het

onderwijsbeleid.
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Tabel 4.9 Opvattingen van de leerlingen over de inspanningen die de onderwijsoverheid doet om hen

te informeren en over de tevredenheid met de informatie die de school verstrekt,

onderscheiden naar de werking van de leerlingenraad (gemiddelden, standaarddeviatie en

aantal respondenten)

Zwakke
werking

leerlingenraad

Matige
werking

leerlingenraad

Goede
werking

leerlingenraad
Het departement Onderwijs doet voldoende
inspanningen om leerlingen te informeren over
haar onderwijsbeleid.

2.28
1.11
N=7

2.38
0.70
N=26

2.73
1.04
N=33

Ik heb voldoende aan de informatie over het
onderwijsbeleid die mijn school me verstrekt.

1.86
1.07
N=7

2.35
0.93
N=26

2.68
0.99
N=35

Wel werden er bij leerlingen op basis van de kwaliteit van de leerlingenraad significante

verschillen gevonden voor wat betreft de algemene evaluatie van de communicatie van het

departement Onderwijs. Leerlingen die lid zijn van een goed werkende leerlingenraad

beoordelen de communicatie significant positiever dan leerlingen die aangeven dat hun

leerlingenraad niet goed functioneert (cfr. tabel B.4.4 in bijlage 4).
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HOOFDSTUK 5 PRIORITAIRE AANSPREEKPUNTEN OM INFORMATIE OVER
DE ONDERWIJSREGLEMENTERING TE VERKRIJGEN

5.1 Inleiding

In de vragenlijst werd aan directeurs, leden van het ondersteunend personeel, leerkrachten en

ouders gevraagd om uit een reeks van aanspreekpunten drie mogelijkheden te kiezen waarvan

men gebruik maakt om zelf informatie over onderwijsreglementering te zoeken. Meer specifiek

betreft het informatie die men onvoldoende terugvindt in het reguliere communicatieaanbod

over het onderwijsbeleid.

Tabel 5.1 geeft een overzicht van de mogelijke aanspreekpunten. In deze tabel wordt per

respondentengroep het percentage respondenten dat voor een bepaald aanspreekpunt kiest,

weergegeven. Een aantal cellen zijn leeg, gezien niet alle aanspreekpunten bij alle

respondentengroepen aan bod kwamen.

Tabel 5.1 Overzicht van het aantal respondenten dat aanduidt de aanspreekpunten te gebruiken om

aanvullende informatie over de onderwijsreglementering te bekomen (in %).

Directeurs

N = 250

Ondersteunend
personeel

N = 94

Leerkrachten

N = 232

Ouders

N = 226

departement Onderwijs1 78 88 14 8

Infolijn departement Onderwijs 8 15 8 6

Koepel / administratie GO

(onderwijsnet)

81 64 21 8

Onderwijsvakbond 20 19 52

Schoolbestuur (niet voor GO) 27 23 17

Een lid van de lokale raad /

participatieraad

13 24

Overkoepelende oudervereniging 37

Collega van een andere school 74 65

De directeur 90 90

Administratieve medewerkers

van de school

37 26

Een leerkracht 51

1 Voor directeurs en ondersteunend personeel werd dit naargelang het onderwijsniveau verder
gespecificeerd in administratie Basisonderwijs (BaO) of administratie Secundair onderwijs (SO).
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Vervolgens werd de respondenten een verklaring gevraagd voor hun gekozen aanspreekpunt:

correcte antwoorden, gemakkelijke bereikbaarheid, snel antwoord krijgen, persoonlijke

contacten en/of schoolspecifieke of situatiespecifieke informatie. Er mocht meer dan één motief

per aanspreekpunt aangeduid worden. Tabel B.5.1 in bijlage 5 geeft per respondentengroep en

per aanspreekpunt een overzicht van de motieven.

5.2 Bespreking van de resultaten

5.2.1 Algemeen

Opvallend in de tabel 5.1 zijn de sterk differentiërende scores voor het departement Onderwijs

volgens de positie van de respondent in de school. Naast de lage score bij leerkrachten en

ouders is het verschil van 10% tussen de directeurs en het ondersteunend personeel opmerkelijk.

Dit significante verschil (df = 1, ² = 4.37, p = 0.04) is wellicht het gevolg van het feit dat het

ondersteunend personeel meer telefonische contacten heeft met het departement Onderwijs dan

de directeurs. Dit duidt erop dat zij frequent moeten checken wat de exacte reglementering is.

Directeurs doen dit waarschijnlijk ook maar zij zijn wellicht meer gericht op

beleidsontwikkelingen dan op technische informatie en beschikken over andere kanalen om op

de hoogte te blijven van achtergrond, visies en meningen van collega’s.

Ook de mate waarin de respondenten het onderwijsnet in hun top drie van aanspreekpunten

opnemen, hangt significant samen met hun positie in de school. Het meest opmerkelijke hierbij

is dat directeurs deze onderwijsactoren significant meer contacteren dan leden van het

ondersteunend personeel (df = 1, ² = 10.84, p = 0.001). Het verband is dus omgekeerd dan bij

het departement Onderwijs.

Een andere opvallende samenhang is deze tussen de positie van de respondenten in de school en

hun gerichtheid op onderwijsvakbonden. Leerkrachten zijn dit significant meer dan directeurs

en leden van het ondersteunend personeel (df = 2, ² = 64.62, p < .0001).

De Infolijn van het departement Onderwijs haalt bij alle respondentengroepen lage scores. Dit is

weinig verrassend gezien uit 2.1 blijkt dat dit medium weinig gekend is bij de voornaamste

doelgroepen, zijnde leerkrachten, ouders en leerlingen.

5.2.2 Bespreking van de resultaten per respondentengroep
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1) Directeurs

In de casestudies stellen we vast dat nagenoeg alle directeurs in eerste instantie bij collega’s te

rade gaan indien de reguliere informatiebronnen hen onvoldoende informatie bieden over de

onderwijsreglementering. Daarnaast worden ook het onderwijsnet, de administratie BaO / SO

en - in mindere mate - de onderwijsvakbonden als aanspreekpunt genoemd.

De resultaten uit de survey liggen in dezelfde lijn. Gevraagd naar hun top drie komen de

directeurs gemiddeld tot de volgende rangschikking: onderwijsnet (81%), administratie BaO of

SO (78%) en collega-directeurs (74%). Opvallend is het grote verschil met het als vierde

gerangschikte aanspreekpunt (schoolbestuur: 27%)2. Niet onverwacht is dat slechts één vijfde

van de directeurs een onderwijsvakbond in zijn top drie opneemt.

Wat de motieven betreft, valt op dat de ‘correcte antwoorden’ voor de directeurs onmiskenbaar

de belangrijkste reden zijn om de administratie BaO of SO te contacteren wanneer ze

aanvullende informatie over de reglementering wensen. Driekwart van de directeurs duidt dit

motief aan. Het verschil met de andere motieven is groot: ‘snel antwoord’ (53%), ‘gemakkelijk

bereikbaar’ (44%), ‘schoolspecifieke informatie’ (39%) en ‘persoonlijke contacten’ (15%).

Opmerkelijk is dat de scores voor de redenen die men opgeeft om het onderwijsnet te

contacteren veel minder ver uiteen liggen. ‘Correcte antwoorden’ (60%), snel antwoord (53%)

en gemakkelijk bereikbaar (52%) worden ongeveer even vaak aangeduid. De minst gekozen

motieven ‘schoolspecifieke informatie’ en ‘persoonlijke contacten’ halen nog respectievelijk

43% en 33%.

Als directeurs contact opnemen met collega’s dan doen zij dit niet zozeer omwille van de

correctheid van de informatie (11%) maar veeleer om de gemakkelijke bereikbaarheid (65%) en

vooral de persoonlijke contacten (81%).

Ook voor het contacteren van een onderwijsvakbond spelen ‘correcte antwoorden’ (45%),

‘gemakkelijk bereikbaar’ (45%) en ‘snel antwoord’ (47%) een even belangrijke rol, zij het een

iets minder prominente dan bij het onderwijsnet.

Op basis van deze resultaten kunnen we stellen dat directeurs te rade gaan bij de administratie

BaO / SO indien ze precieze, exacte informatie over de regelgeving wensen. De frequente

contacten met collega-directeurs kunnen verklaard worden door het feit dat deze veel nabijer

zijn en men zich meer op zijn gemak voelt. Wellicht spelen bij deze contacten andere

2 Het betreft hier 27% van de directeurs uit het gesubsidieerd onderwijs.
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informatiebehoefen een rol dan bij het contacteren van het departement Onderwijs of

onderwijsnet. Niet het bekomen van precieze informatie is de doelstelling maar wel het peilen

naar houdingen van collega’s, het nagaan hoe zij de regelgeving toepassen,... teneinde een eigen

mening te vormen of te toetsen.

Voor elk van deze aanspreekpunten gingen we met behulp van de Chikwadraattoets na of het

onderwijsniveau, -net en profiel van de directeur samenhangt met de mate waarin dit door

directeurs gebruikt wordt om aanvullende informatie over de onderwijsreglementering te

bekomen. We rapporteren enkel de significante resultaten die bovendien geldig zijn.

Voor wat betreft het contacteren van de administratie Basis- of Secundair onderwijs, het

schoolbestuur of de Infolijn van het departement Onderwijs zijn er geen significante verschillen

naargelang het net of niveau waartoe de directeurs behoren. Wel stellen we een significante

samenhang vast tussen het onderwijsniveau en de mate waarin directeurs het onderwijsnet

contacteren. Meer bepaald duidt 88% van de directeurs uit het secundair onderwijs het

onderwijsnet aan wanneer gevraagd wordt naar hun top drie van aanspreekpunten. Dat is

significant meer dan de 76% directeurs uit het basisonderwijs (df = 1, ² = 5.57, p = 0.02). De

verklaring voor dit verschil ligt niet voor de hand.

De mate waarin de directeurs een onderwijsvakbond contacteren, hangt eveneens samen met het

onderwijsniveau. Het verband is evenwel verschillend van dit m.b.t. het onderwijsnet. Slechts

12% van de directeurs uit het secundair onderwijs neemt een onderwijsvakbond op in zijn top

drie, significant minder dan de 26% uit het basisonderwijs (df = 1, ² = 7.24, p = 0.007). Dit is

mogelijk een gevolg van de grotere syndicalisering in het basisonderwijs. Andere verklaringen

zijn het grotere vertrouwen of de betere, nauwere contactmogelijkheden.

Het onderwijsnet differentieert enkel m.b.t. het contacteren van collega-directeurs. Directeurs

uit OVSG-scholen contacteren significant minder een collega-directeur dan schoolleiders uit het

katholiek of gemeenschapsonderwijs (57% t.o.v. respectievelijk 78% en 80%) (df = 2, ² = 9.59,

p = 0.008)

2) Ondersteunend personeel

Algemeen genomen ziet de top drie van aanspreekpunten er bij de leden van het ondersteunend

personeel als volgt uit: administratie Secundair onderwijs van het departement Onderwijs
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(88%), collega van een andere school (65%) en onderwijsnet (64%). Opvallend hierbij is het

grote verschil tussen het als eerste en tweede gerangschikte aanspreekpunt. Bovendien is er net

als bij de directeurs een aanzienlijke discrepantie tussen de top drie en de lager gerangschikte

mogelijkheden: schoolbestuur (23%), onderwijsvakbond (19%) en Infolijn departement

Onderwijs (15%) (cfr. tabel 5.1). In het licht van de casestudies zijn deze resultaten niet

verrassend. De meeste geïnterviewde leden van het ondersteunend personeel zijn immers vol lof

over de rechtstreekse contacten met het departement Onderwijs (o.a. de administratie Secundair

onderwijs).

Nog meer dan bij de directeurs zijn correcte antwoorden voor het ondersteunend personeel de

voornaamste reden om bij vragen over de onderwijsreglementering de administratie SO te

contacteren. Niet minder dan 77% van deze bevraagde personeelsleden die de administratie SO

contacteren, geeft ‘correcte antwoorden’ als motief op. Ook voor deze respondentengroep is het

verschil met de andere motieven groot: snel antwoord (53%), gemakkelijke bereikbaarheid

(49%), schoolspecifieke informatie (33%) en persoonlijke contacten (30%). In vergelijking met

de directeurs is de score voor ‘persoonlijke contacten’ evenwel zeer hoog.

Ook een ruime meerderheid (67%) van de leden van het ondersteunend personeel die aangeven

het onderwijsnet te contacteren, duidt ‘correcte antwoorden’ als motief aan. Verder valt op dat

de helft van deze respondenten aangeeft deze instantie te contacteren omwille van de

schoolspecifieke informatie die ze verstrekt. In vergelijking met de directeurs is voor relatief

weinig leden van het ondersteunend personeel ‘gemakkelijke bereikbaarheid’ (27%) of

‘persoonlijke contacten’ (18%) een reden om het onderwijsnet te contacteren.

Opvallend is ook dat iets meer dan de helft van de leden van het ondersteunend personeel die

een onderwijsvakbond contacteren ‘snel antwoord’ als reden opgeven.

Net als bij de directeurs spelen persoonlijke contacten (77%) de hoofdrol bij het contacteren van

collega’s van een andere school. Op de tweede plaats komt ‘gemakkelijke bereikbaarheid’

(53%) gevolgd door ‘snel antwoord’ (48%). Ook voor deze respondentengroep komt ‘correcte

antwoorden’ (8%) op de laatste plaats.

Voor zover er geen cellen met verwachte frequentie lager dan 5 waren, gingen we voor elk

aanspreekpunt na of er verschillen zijn naargelang het onderwijsnet. Voor geen van de

aanspreekpunten blijkt het onderwijsnet samen te hangen met de mate waarin deze door het

ondersteunend personeel gebruikt wordt om aanvullende informatie over de

onderwijsreglementering te bekomen.
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3) Leerkrachten

De leerkrachten uit de casestudies trachten in eerste instantie binnen de school antwoorden te

vinden op hun vragen i.v.m. de onderwijsreglementering, meer bepaald bij de directeur of - voor

leerkrachten uit het SO – bij het ondersteunend personeel. Pas daarna contacteren ze externe

instanties, vooral onderwijsvakbonden, in beperkte mate het onderwijsnet en in zeer beperkte

mate het departement Onderwijs.

Voor de leerkrachten uit de survey blijkt de directeur de belangrijkste contactpersoon te zijn om

bijkomende informatie over de onderwijsreglementering te bekomen. 90 % van de bevraagde

leerkrachten neemt de directeur op in zijn top drie van aanspreekpunten. De gemakkelijke

bereikbaarheid wordt door driekwart van deze leerkrachten als reden opgegeven. Verder spelen

ook de persoonlijke contacten (64%) en het snel krijgen van antwoord (49%) een belangrijke

rol. Opvallend is dat slechts 35% van de leerkrachten die de directeur om informatie vragen,

‘correct antwoord’ als motief opgeven.

Ruim de helft van de leerkrachten geeft aan een onderwijsvakbond te contacteren indien ze

bijkomende informatie over de onderwijsreglementering wensen. Hier worden vooral ‘correcte

antwoorden’ (59%) en ‘situatiespecifieke informatie’ (51%) als argument gegeven. Hieruit

kunnen we opmaken dat als leerkrachten iets heel precies willen weten (b.v. rechten inzake

verlof, statuut,...) zij zich eerder tot de onderwijsvakbonden richten. Juiste informatie is hier

zeer belangrijk.

Bijna 40% van de leerkrachten duidt ‘administratieve medewerkers van de school’ aan.

Daarmee vormen zij het derde belangrijkste aanspreekpunt voor leerkrachten. Net als bij het

contacteren van de directeur is de gemakkelijke bereikbaar de hoofdreden (77%). Verder spelen

ook de persoonlijke contacten (54%) en het snel krijgen van antwoord (50%) voor meer dan de

helft van deze leerkrachten een belangrijke rol.

Het onderwijsnet wordt nog door 21% van de leerkrachten aangeduid (21%). Zij geven daarbij

voornamelijk correcte antwoorden (55%) en situatiespecifieke informatie (47%) aan als motief.

Het schoolbestuur, de administratie Bao / SO van het departement Onderwijs, de leden van de

lokale raad / participatieraad en de Infolijn van het departement Onderwijs worden door minder

dan één vijfde van de leerkrachten als belangrijk aanspreekpunt beschouwd.
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De resultaten uit de survey sluiten dus nauw aan bij deze uit de casestudies. Zoals verwacht

geven relatief meer leerkrachten uit het secundair dan uit het basisonderwijs aan administratieve

medewerkers van de school te contacteren om informatie over de onderwijsreglementering te

bekomen (82% t.o.v. 57%). Dit significante verschil (df = 1, ² = 15.75, p = 0.001) is vooral het

gevolg van het feit dat de basisscholen weinig administratief personeel hebben.

Verder stellen wij een significante samenhang vast tussen het onderwijsniveau en de mate

waarin leerkrachten het onderwijsnet in hun top drie van aanspreekpunten opnemen (df = 1, ² =

5.33, p = 0.02). Leerkrachten uit het secundair onderwijs doen dit significant meer dan deze uit

het basisonderwijs (29% t.o.v. 16%).

Tenslotte zijn leerkrachten uit het katholiek onderwijs significant meer gericht op een

onderwijsvakbond dan hun collega’s uit het officieel onderwijs (df = 2, ² = 7.20, p = 0.03).

Bijna 60% van de leerkrachten uit het katholiek onderwijs neemt een onderwijsvakbond op in

zijn top drie van aanspreekpunten, voor het gemeenschapsonderwijs is dat 41% en voor het

officieel gesubsidieerd onderwijs 40%.

4) Ouders

Net als voor de leerkrachten is ook voor de ouders de directeur de belangrijkste contactpersoon

om bijkomende informatie over de onderwijsreglementering te bekomen. 90% van de bevraagde

ouders neemt de directeur op in de top drie van aanspreekpunten. Ook hier zijn de gemakkelijke

bereikbaarheid van de directeur (70%), de persoonlijke contacten (62%) en in mindere mate het

snel krijgen van antwoord (48%) de voornaamste motieven.

Ongeveer de helft van de ouders geeft aan een leerkracht te contacteren om informatie over de

onderwijsregelgeving te verkrijgen. Het is niet verrassend dat vooral de gemakkelijke

bereikbaarheid (66%) en de persoonlijke contacten (66%) hierbij een rol spelen. Dit in

tegenstelling tot ‘correcte antwoorden’ (18%).

De overkoepelende ouderverenigingen vormen het derde belangrijkste aanspreekpunt voor de

ouders (37%). Hier worden voornamelijk de situatiespecifieke informatie (45%) en de correcte

antwoorden (42%) als motivatie gegeven.

Deze top drie komt volledig overeen met de bevindingen uit de casestudies.
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Voor elk van de aanspreekpunten gingen we na of het onderwijsnet samenhangt met de mate

waarin deze aanspreekpunten door ouders gebruikt wordt om aanvullende informatie over de

onderwijsreglementering te bekomen3.

Het meest opvallende hierbij is dat van de ouders in het gemeenschapsonderwijs slechts 19%

een overkoepelende oudervereniging (ROGO) opneemt in de top drie van aanspreekpunten.

Voor de ouders uit het stedelijk / gemeentelijk onderwijs en uit het katholiek onderwijs is dit

significant meer, respectievelijk 39% en 42% (df = 2, ² = 7.96, p = 0.02).

5.2.3 Frequentie van contacten met onderwijsactoren

1) Directeurs, ondersteunend personeel, leerkrachten en ouders

We vroegen de respondenten niet alleen naar hun top drie van aanspreekpunten maar ook naar

de frequentie waarmee ze de belangrijkste onderwijsactoren contacteren om aanvullende

informatie over de onderwijsreglementering te verkrijgen. Tabel 5.2 geeft per

respondentengroep een overzicht van de resultaten.

Tabel 5.2 Frequentie waarmee de respondenten de onderwijsactoren contacteren om informatie over

de onderwijsreglementering te verkrijgen (in %).

DIRECTEURS (Totale N = 251) N Nooit Soms Dikwijls

administratie BaO / SO 245 4 76 21

Infolijn departement Onderwijs 227 69 30 1

koepel / administratie GO 246 5 65 30

onderwijsvakbond 239 53 41 6

ONDERSTEUNEND PERSONEEL

(Totale N = 96)

N Nooit Soms Dikwijls

administratie SO 96 3 62 35

Infolijn departement Onderwijs 83 72 24 4

koepel / administratie GO 93 19 59 22

onderwijsvakbond 88 59 35 6

3 De samenhang met het onderwijsniveau werd niet nagegaan gezien we de bevraagde ouders niet
exclusief aan één onderwijsniveau kunnen toewijzen, zij kunnen kinderen hebben in beide
onderwijsniveaus.
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LEERKRACHTEN (Totale N = 232) N Nooit Soms Dikwijls

departement Onderwijs 228 77 23 0

Infolijn departement Onderwijs 227 90 10 0

koepel / administratie GO 212 68 30 2

onderwijsvakbond 221 38 53 9

redactie van Klasse 186 92 8 0

OUDERS (Totale N = 228) N Nooit Soms Dikwijls

departement Onderwijs 217 87.5 12 0.5

Infolijn departement Onderwijs 218 88 11 1

koepel / administratie GO 215 83 15 2

redactie van Klasse 219 89 10.5 0.5

steunpunt voor ouders en leerlingen in het

basisonderwijs (enkel BaO)

129 94 6 0

overkoepelende oudervereniging 221 50 43 7

Uit deze tabel blijkt dat de belangrijkste bevindingen uit 5.2.2 en 5.2.3 worden bevestigd. Ook

hier valt op dat directeurs bij vragen over de onderwijsreglementering frequenter het

onderwijsnet contacteren dan de administratie BaO / SO van het departement Onderwijs terwijl

dit bij de leden van het ondersteunend personeel omgekeerd is. Leerkrachten geven aan het

onderwijsnet iets meer te contacteren dan het departement Onderwijs maar contacteren beide

onderwijsactoren weinig. Dit geldt evenzeer voor de ouders. Het is trouwens opmerkelijk hoe

weinig leerkrachten en ouders gebruik maken van de communicatiekanalen van de

onderwijsoverheid die zich tot een ruime doelgroep richten, i.c. de Infolijn van het departement

Onderwijs en het steunpunt voor ouders en leerlingen in het basisonderwijs. Ook de redactie van

Klasse wordt door de bevraagde leerkrachten en ouders nauwelijks gecontacteerd i.v.m. vragen

over de onderwijsreglementering. Dit ligt voor de hand gezien het niet de bedoeling is van

Klasse om als aanspreekpunt te fungeren voor individuele vragen in verband met

onderwijsreglementering. Conform de vaststellingen op basis van tabel 5.1 (cfr. 5.2.2) zijn de

onderwijsvakbonden de door leerkrachten meest gecontacteerde onderwijsactoren. Voor ouders

zijn dit de overkoepelende ouderverenigingen. De helft van de bevraagde ouders heeft deze al

gecontacteerd om informatie over de onderwijsreglementering te bekomen.
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2) Leerlingen

In tegenstelling tot de andere respondentengroepen werd de leerlingen niet gevraagd om uit een

reeks van aanspreekpunten de drie meest gebruikte te kiezen. Leerlingen werd enkel gevraagd

naar de frequentie waarmee ze de belangrijkste aanspreekpunten contacteren om informatie over

de onderwijsreglementering te verkrijgen. Volgende tabel geeft een overzicht van de resultaten:

Tabel 5.3 Frequentie waarmee leerlingen aanspreekpunten gebruiken om aanvullende informatie over

de onderwijsreglementering te bekomen (in %).

LEERLINGEN (Totale N = 95) N Nooit Soms Dikwijls

directie 95 30 55 15

leerkrachten 94 23 61 16

administratieve medewerkers v/d school 93 56 37 7

leden van de oudervereniging 94 88 10 2

familie en kennissen 94 37 50 13

LEERLINGEN (Totale N = 95) Nooit 1 contact > 1 contact

departement Onderwijs 93 88 12 0

Infolijn departement Onderwijs 93 95 4 1

koepel / administratie GO 95 77 18 5

Vlaamse Scholierenkoepel 94 61 15 24

In tabel 5.3 valt op dat leerlingen net als ouders en leerkrachten in de eerste plaats binnen de

school - vooral bij leerkrachten en directie - een antwoord zoeken op hun vragen over

onderwijsreglementering. Daarnaast doet meer dan 60% van de leerlingen een beroep op familie

en kennissen. Net zoals in de casestudies zijn leerlingen die al eens contact opgenomen hebben

met het departement Onderwijs of met haar Infolijn eerder uitzonderingen. Wel blijkt uit tabel

5.3 dat bijna een kwart van de bevraagde leerlingen al eens het onderwijsnet gecontacteerd

hebben. Gezien de meeste leerlingen uit de survey actief betrokken zijn bij een leerlingenraad is

het opvallend dat meer dan 60% nog nooit te rade is gegaan bij de Vlaamse Scholierenkoepel

voor informatie over de onderwijsreglementering. Een deel van de verklaring hiervoor ligt

wellicht in het feit dat de VSK op het ogenblik van de bevraging slechts twee jaar bestond.
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3) Conclusie

Voor alle respondenten geldt dat zij sterk gericht zijn op aanspreekpunten die gemakkelijk

bereikbaar zijn, zelfs al is men daardoor minder zeker van een correct antwoord. Directeurs en

leden van het ondersteunend personeel contacteren frequent collega’s van een andere school om

informatie te vragen over de onderwijsreglementering, leerkrachten en ouders wenden zich in de

eerste plaats tot de directeur. Het is duidelijk dat men van deze nabije aanspreekpunten niet

zozeer exacte informatie over de reglementering verwacht. Vooral bij directeurs zijn deze

contacten wellicht veeleer gericht op het peilen naar houdingen en meningen van anderen, het

bekomen van achtergrondinformatie, het nagaan hoe anderen iets interpreteren en toepassen...

teneinde een eigen mening te vormen of te toetsen.

Om precieze, eerder technische informatie over de onderwijsreglementering te bekomen,

contacteren directeurs en ondersteunend personeel voornamelijk het departement Onderwijs.

Belangrijk hierbij is dat men veelal rechtstreeks de betreffende administratie contacteert en niet

de Infolijn van het departement Onderwijs. Deze laatste wordt trouwens door bijzonder weinig

respondenten als een belangrijk aanspreekpunt beschouwd.

Leden van het ondersteunend personeel contacteren het departement Onderwijs het vaakst,

significant meer dan de directeurs. Dit duidt erop dat zij frequent dienen te checken wat de

reglementering exact is. Directeurs zijn wellicht meer gericht op beleidsontwikkelingen dan op

technische informatie en beschikken over andere kanalen (o.a. collega-directeurs, netten, e.d.)

om hiervan op de hoogte te blijven. In vergelijking met het ondersteunend personeel, richten

directeurs zich eerder tot de netten voor het bekomen van aanvullende informatie.

Leerkrachten, ouders en leerlingen zoeken eerst binnen de school een antwoord op vragen over

de onderwijsreglementering. Dit impliceert het belang van de leiderschapsstijl van de directeur,

de centrale figuur binnen de informatiedoorstroming op school.

Om heel precieze informatie over de onderwijsreglementering te bekomen, zijn vooral de

onderwijsvakbonden belangrijke aanspreekpunten voor leerkrachten. Zij contacteren hen

significant meer dan de andere respondentengroepen. Verdere analyse wijst uit dat het vooral

leerkrachten uit het katholiek onderwijs betreft.

Net als leerkrachten trachten ouders eerst binnen de school de gewenste informatie over de

onderwijsreglementering te verkrijgen. Overkoepelende ouderverenigingen zijn het
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belangrijkste buitenschoolse aanspreekpunt. Ouders uit het gesubsidieerd onderwijs zijn

significant meer gericht op deze organisaties dan deze uit het gemeenschapsonderwijs.

Leerlingen blijken hoofdzakelijk binnen hun directe omgeving (school, familie- en

kennissenkring) een antwoord te zoeken op vragen in verband met onderwijsreglementering.

Van de buitenschoolse organisaties scoort de Vlaamse Scholierenkoepel het beste.
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HOOFDSTUK 6 INFORMATIEDOORSTROMING BINNEN DE SCHOOL

Een aantal vragen in de survey behandelen de informatiedoorstroming binnen de scholen.

Allereerst werd nagegaan welke schriftelijke informatie van het departement Onderwijs (en

enkele bronnen van andere actoren) door de directeur wordt doorgegeven.

Voor de ‘Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs’ en voor Klasse voor Ouders

werd bij directeurs nagegaan of zij deze in hun school uitdelen. Bij de ouders werd

gecontroleerd of ze deze media via de school bekomen hebben. Voor de blauwe en witte

producten, de brochures van het departement Onderwijs, Basisinfo, het tijdschrift ‘In beraad’

van de VLOR en de belangrijkste schriftelijke media van de onderwijsnetten werd nagegaan bij

de directeurs of ze deze volledig, gedeeltelijk of helemaal niet doorgeven aan de

personeelsleden van hun school.

Tevens werd nagegaan welke schoolinterne media gebruikt worden om informatie over

onderwijsbeleid door te geven. Hier werd gevraagd of er een verschil is tussen schriftelijke en

mondelinge media. De respondenten konden op een vijfpuntenschaal aangeven welk belang zij

hechten aan verschillende schriftelijke en mondelinge informatiekanalen in hun school. De

opsomming van informatiekanalen is gebaseerd op de gegevens die we in de casestudies

verzamelden.

Aansluitend werden aan de directeurs, leerkrachten en leden van het ondersteunend personeel

een aantal stellingen over de schoolinterne informatie- doorstroming voorgelegd. Het gaat hier

onder andere over het engagement van de directeur bij het doorgeven van informatie (bvb. het

geven van bijkomende uitleg of de selectie van informatie) en het engagement van de

personeelsleden bij het gebruik van de aangeboden informatie (bvb. lezen van beschikbare

informatie en aanwezig zijn bij informatiesessies).
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6.1. Doorgeven van schriftelijke informatie uit het communicatieaanbod van

overheid en netten

1) Informatiebronnen van het departement Onderwijs

 Doorgeven van informatie voor de personeelsleden van de school

Aan de 252 directeurs van het basis- en het secundair onderwijs werd gevraagd om van de

informatiebronnen die zij kennen aan te duiden wat ze hiervan aan de personeelsleden

doorgeven. Voor elke informatiebron konden de respondenten kiezen tussen ‘niet doorgeven’,

‘gedeeltelijk doorgeven’ of het ‘volledig’ doorgeven van de informatie, dus in de vorm zoals zij

dit zelf krijgen.

Van het departement Onderwijs waren de blauwe en witte producten alsook de brochures en

rapporten opgenomen. Bij de 152 directeurs van het basisonderwijs werd verder ook gevraagd

wat zij van Basisinfo aan de personeelsleden doorgeven. De respons voor deze vragen is zeer

hoog met gemiddeld (nonrespons = 3%).

Tabel 6.1 Doorgeven van verschillende media van het departement Onderwijs (in %).

Niet Gedeeltelijk Volledig

Blauwe producten (N = 244) 80 16 4

Witte producten (N = 246) 47 48 5

Basisinfo (N = 146) 36 38 26

Brochures en rapporten van het departement Onderw. (N = 245) 10 48 42

Uit tabel 6.1 blijkt dat de directeurs vooral de brochures en rapporten van het departement

Onderwijs gedeeltelijk of volledig doorgeven. Slechts 10% van de directeurs geeft hier niks van

door in hun school.

De Basisinfo en de witte producten worden al veel minder consequent doorgegeven. Deze

worden veelal niet volledig doorgegeven. De blauwe producten blijken door de directeurs amper

doorgegeven te worden, noch gedeeltelijk, noch volledig.

Voor het doorgeven van informatie van het departement Onderwijs blijken er verder geen

significante verschillen te zijn volgens het onderwijsniveau of het onderwijsnet waartoe de

directeurs behoren. Dit werd nagegaan met variantie-analyse.
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 Uitdelen van specifieke informatie voor leerkrachten, ouders en leerlingen

Voor Klasse voor Ouders, de ‘Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs’ en Klasse

voor Jongeren werd bij de directeurs nagevraagd of ze deze tijdschriften uitdelen in hun school.

Enkel Klasse voor Ouders kwam aan bod bij directeurs van beide onderwijsniveaus. Het

uitdelen van de Gids werd enkel bevraagd bij directeurs van het basisonderwijs en Klasse voor

Jongeren kwam enkel aan bod in het secundair onderwijs.

Tabel 6.2 Directeurs die media van het departement Onderwijs uitdelen (in %).

%

Klasse voor Ouders (N =249) 84

Door directeurs van het basisonderwijs (N = 150) 96

Door directeurs van het secundair onderwijs (N = 99) 65

Gids voor ouders (enkel BaO, N = 105) 58

Klasse voor Jongeren (enkel SO, N =100) 83

Klasse voor Ouders wordt in het overgrote deel van de scholen uitgedeeld. Uit variantie-analyse

blijkt er een significant verschil te zijn volgens het onderwijsniveau (cfr. tabel B6.1 bijlage 6).

Bijna alle directeurs van het basisonderwijs delen dit tijdschrift uit, terwijl slechts 65% van de

directeurs van het secundair onderwijs dit doen. Er zijn geen verschillen tussen de

onderwijsnetten.

Voor de ‘Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs’ dient opgemerkt te worden dat

deze vraag slechts door 69% van de directeurs ingevuld was. Nochtans hadden alle directeurs

van het basisonderwijs eerder aangeduid dat ze deze informatiebron kennen (cfr. tabel 2.1 p.

14). Slechts iets meer dan de helft van de directeurs deelt de Gids voor ouders uit. Nochtans

wordt deze Gids door de ouders zelf als zeer belangrijk geacht (4.07 op een schaal van 5). Deze

cijfers suggereren dat directeurs op basis van de waarde van de informatie beslissen of ze deze

doorgeven.

Klasse voor Jongeren wordt door 83% van de directeurs van het secundair onderwijs uitgedeeld

in hun school. De inschatting van het belang van Klasse voor Jongeren als informatiebron om

geïnformeerd te zijn over onderwijsbeleid scoort bij de directeurs van het secundair onderwijs

met een gemiddelde van 2.12 laag.
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Terwijl er bij de directeurs nagevraagd werd of zij deze media uitgedeeld hebben in de school,

zijn we bij de leerkrachten, ouders en leerlingen nagegaan of zij deze media al dan niet via de

school bekomen hebben. Bij leerkrachten en ouders van het basisonderwijs werd nagegaan

hoeveel respondenten de ‘Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs’ via hun school

bekomen. Bij ouders van het basis- en het secundair onderwijs werd nagegaan of zij Klasse voor

Ouders via de school van hun kinderen ontvangen. Voor leerlingen werd nagegaan of zij Klasse

voor Jongeren via hun school krijgen.

Tabel 6.3 Respondenten die media van het departement Onderwijs via hun school bekomen (in %).

Percentage respondenten die de

media via hun school bekomen

Non

respons

Klasse voor Ouders (N =209) 85 11

Respondenten in het basisonderwijs (N = 132) 94 6

Respondenten in het secundair onderwijs (N = 77) 69 17

Gids voor ouders (enkel BaO, N = 93) 64 60

Klasse voor Jongeren (enkel SO, N = 92) 87 3

Respondenten in het GO (N = 21) 100 0

Respondenten in het OGO (N =12) 100 0

Respondenten in het VGO (N = 59) 80 5

Bij de ouders van het basis- en het secundair onderwijs krijgen 85% Klasse voor Ouders via de

school. Uit de variantie-analyse blijkt dat er geen verschil is volgens het onderwijsnet waartoe

de school behoort, maar wel volgens het onderwijsniveau (zie tabel B6.2 in bijlage 6). Bijna alle

ouders van het basisonderwijs krijgen dit tijdschrift via de school. Bij de ouders van het

secundair is er voor deze vraag een vrij groot aandeel non-respons. Bij de vraag naar de

bekendheid van deze informatiebron bleek al eerder een verschil tussen ouders van het basis- en

het secundair onderwijs.

Ongeveer twee derde van de leerkrachten en ouders van het basisonderwijs die de ‘Gids voor

ouders met kinderen in het basisonderwijs’ kent, geeft aan dat zij deze informatie via hun school

gekregen hebben. Het hoge aandeel non-respons bij deze vraag is niet verwonderlijk, gezien ook

reeds bij de vraag naar de bekendheid van deze informatiebron bleek dat ongeveer 45% van

deze groep respondenten niet weet van het bestaan van deze informatie.

Van de leerlingen krijgt gemiddeld 87% het tijdschrift Klasse voor Jongeren via de school. Uit

de variantie-analyse blijkt dat er een significant verschil is tussen leerlingen van het GO en het
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VGO. Bij de leerlingen van het VGO geeft slechts 80% aan dat ze dit tijdschrift via de school

bekomen hebben. De vergelijking op het niveau van de onderwijsnetten dient uiteraard met

enige voorzichtigheid gemaakt te worden, gezien er voor het GO en het OGO in verhouding

slechts zeer weinig leerlingen aan de survey deelnamen.

2) Netspecifieke Informatie en algemene informatie

Aan de directeurs van het basis- en secundair onderwijs werd verder ook van een aantal

netspecifieke informatiebronnen en van de informatiebron ‘In Beraad’ van de VLOR gevraagd

of zij deze niet, gedeeltelijk of volledig doorgeven aan personeelsleden van de school.

Tabel 6.4 Doorgeven van schriftelijke informatiebronnen van de netten en van de VLOR (in %).

Niet Gedeeltelijk Volledig

GO

Kaderblad (N= 44) 5 18 77

Omzendbrieven van het GO (N= 45) 5 44 51

OGO

OVSG-Nieuws ( N = 49) 8 35 57

Door directeurs van het BaO (N = 34) 12 47 41

Door directeurs van het SO (N = 15) 0 7 93

Brochures van het OGO (N = 49) 4 27 69

Door directeurs van het BaO (N = 34) 6 38 56

Door directeurs van het SO (N = 15) 0 0 100

VGO

Mededelingen VSKO (N = 154) 19 68 13

Forum van het VSKO (N =153) 43 16 41

Door directeurs van het BaO (N = 85) 49 19 32

Door directeurs van het SO (N = 68) 34 13 53

VLOR

In Beraad (N = 229) 44 14 42

Door directeurs van het BaO (N = 133) 50 12 38

Door directeurs van het SO (N = 96) 34 17 49
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Uit tabel 5.4 blijkt dat de directeurs de schriftelijke informatie van de onderwijsnetten relatief

veel doorgeven aan de personeelsleden van de scholen. Er zijn sterke verschillen tussen de

verschillende netten en voor sommige informatiebronnen ook volgens het onderwijsniveau.

De media van het GO worden door de meeste directeurs doorgegeven aan hun personeelsleden,

voor het Kaderblad is dit meestal het volledige tijdschrift.

De informatiebronnen van het OGO worden zeer veel doorgegeven door de directeurs van het

secundair onderwijs en in verhouding iets minder door de directeurs van het basisonderwijs. De

verschillen volgens onderwijsniveau zijn significant (cfr. tabel B6.4 en B6.5 in bijlage 6). De

mededelingen van het VSKO is de enigste informatiebron van de onderwijsnetten waar

respondenten zeer expliciet aangeven dat er slechts gedeeltes doorgegeven worden. Het

tijdschrift Forum wordt door de directeurs slechts weinig doorgegeven. Ook hier blijkt er een

significant verschil te zijn volgens het onderwijsniveau (cfr. tabel B6.6 in bijlage 6). Terug

wordt ook hier meer doorgegeven in het secundair onderwijs.

Het tijdschrift ‘In Beraad’ wordt over de drie netten heen door de directeurs slechts weinig

doorgegeven. Uit de variantie-analyse bleek dat ook hier meer doorgegeven wordt door

directeurs van het secundair onderwijs dan door hun collega’s van het basisonderwijs (cfr. tabel

B6.7 in bijlage 6).

3) Conclusie

Bij wijze van besluit kan vastgesteld worden dat directeurs van zowel basis- als secundair

onderwijs relatief veel informatie doorgeven aan personeelsleden, ouders en leerlingen. Van de

informatie van het departement Onderwijs zijn er daarentegen een aantal informatiebronnen die

slechts weinig doorgegeven worden. De media die bedoeld zijn voor specifieke doelgroepen

zoals ouders en leerlingen komen via de directeurs wel bij deze terecht, ook al zou de

doorstroming van de ‘Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs’ vlotter kunnen

verlopen.

Vooral van de informatie van de onderwijsnetten wordt er veel informatie doorgegeven. Voor

een aantal media uit deze groep wordt door directeurs van het secundair al sneller informatie

doorgegeven dan in het basisonderwijs.
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6.2 Schoolinterne media

 Belang van schriftelijke en mondelinge media

Zowel bij directeurs, leerkrachten als leden van het ondersteunend personeel werd nagegaan hoe

belangrijk ze de schoolinterne informatiekanalen vinden om informatie over het onderwijsbeleid

van de Vlaamse overheid aan personeelsleden door te geven. Ze konden het belang van

verschillende schriftelijke en mondelinge media, zoals bijvoorbeeld een mededelingenmap, een

prikbord, een personeelsvergadering, aanduiden op een schaal van 1 tot 5 (met 1 = volstrekt

onbelangrijk, 5 = heel belangrijk). Voor de analyse trachten we na te gaan of er tussen de groep

van schriftelijke en de groep mondelinge media een significant verschil is naargelang de positie

van de respondent. Voor beide groepen informatiekanalen wordt het gemiddelde berekend.

Tabel 6.5 Belang van schriftelijke en mondelinge schoolinterne kanalen (gemiddelde, standaard

afwijking en aantal antwoorden).

Schoolinterne Informatiekanalen  S.d. N

Schriftelijk (gemiddelde) 3.74 0.88 576

Mededelingenmap 3.52 1.45 552

Prikbord 4.09 1.03 556

Persoonlijke postvakjes 4.31 1.05 563

Brochures, informatiepakketten 3.48 1.26 549

Nieuwsbrief 3.11 1.45 541

Mondeling (gemiddelde) 3.89 0.85 575

Team-of personeelsvergaderingen 4.51 0.73 573

Briefings 3.71 1.27 566

Hearings 2.88 1.30 548

Persoonlijke gesprekken 4.13 0.98 565

Uit tabel 6.5 blijkt dat zowel bij de schriftelijke als bij de mondelinge informatiekanalen van de

scholen telkens een algemeen en een persoonlijk medium hoog scoren. Bij de schriftelijke

media worden vooral het prikbord en de persoonlijke postvakjes belangrijk geacht, bij de

mondelinge media de vergaderingen en persoonlijke gesprekken. Dit zijn tevens de vragen met

de laagste non-respons per groep informatiekanalen.
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Uit variantie- analyse blijkt dat er voor een aantal informatiekanalen significante verschillen zijn

volgens het onderwijsniveau (dit is enkel nagegaan bij directeurs en leerkrachten), volgens de

positie van de respondent en in mindere mate volgens het onderwijsnet.

Volgens het onderwijsniveau zien we een lichte verschuiving in de hoogst scorende

informatiekanalen (cfr. tabel B6.8 in bijlage 6). Zo worden in het basisonderwijs enkel de

persoonlijke vakjes tot de heel belangrijke schriftelijke media gerekend. Van de mondelinge

informatiekanalen scoren zowel de vergaderingen, de hearings als de persoonlijke gesprekken

zeer hoog. De hoogste waarde wordt toegekend aan de team- en personeelsvergaderingen. Deze

worden door de respondenten van het basisonderwijs gezien als het belangrijkste schoolinterne

informatiekanaal om informatie over het onderwijsbeleid van de Vlaamse overheid aan de

personeelsleden door te geven.

In het secundair onderwijs wordt aan de persoonlijke postvakjes de hoogste waarde toegekend.

Verder scoren ook het prikbord, de vergaderingen en de persoonlijke gesprekken zeer hoog.

Voor directeurs en leerkrachten werd nagegaan of er significante verschillen volgens het

onderwijsniveau en de positie van de respondent zijn. De mededelingenmap, de nieuwsbrief en

nagenoeg alle mondelinge media scoren duidelijk hoger bij de respondenten van het

basisonderwijs (cfr. tabellen B6.15 tot B6.21 in bijlage 6).

Voor alle mondelinge en enkele schriftelijke media blijkt uit de variantie- analyse verder ook

dat er significante verschillen zijn volgens de positie van de respondent (cfr.tabellen B6.9 tot

B6.14 in bijlage 6). Zo vinden de leden van het ondersteunend personeel de mededelingenmap

en de briefings minder belangrijk dan de directeurs en de leerkrachten. De brochures en

informatie- paketten en de hearings worden eveneens door leden van het ondersteunend

personeel minder belangrijk gevonden dan door leerkrachten. De directeurs vinden de

persoonlijke gesprekken verder ook belangrijker dan de leerkrachten en het ondersteunend

personeel. En tot slot vinden de directeurs de team- en personeelsvergaderingen belangrijker

dan de leerkrachten, die deze op hun beurt belangrijker vinden dan de leden van het

ondersteunend personeel.
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Volgens de positie van de respondent en het onderwijsniveau komen we tot volgende

rangschikking van de hoogst scorende schoolinterne informatiekanalen:

Tabel 6.6 Rangorde van belang van schoolinterne media (drie hoogst scorende), volgens positie van

de respondent en onderwijsniveau

Dir BaO Lkr BaO

1. Vergaderingen

2. Persoonlijke gesprekken

3. Briefings

1. Vergaderingen

2. Postvakjes

3. Briefings

Dir SO OP Lkr SO

1. Postvakjes

2. Vergaderingen

3. Persoonlijke gesprekken

1. Postvakjes

2. Prikbord

3. Vergaderingen

1. Postvakjes

2. Vergaderingen

3. Prikbord

Uit tabel 6.6 komt naar voor dat in het basisonderwijs vooral de mondelinge media belangrijk

zijn, terwijl in het secundair onderwijs eerder de schriftelijke schoolinterne kanalen een rol

spelen om personeelsleden te informeren over het onderwijsbeleid van de Vlaamse overheid.

De directeurs van zowel basis- als secundair onderwijs hechten meer belang aan persoonlijke

communicatie met de personeelsleden dan de leden van het ondersteunend personeel en de

leerkrachten zelf.

De team- of personeelsvergaderingen zijn van groot belang voor alle respondenten, ongeacht het

onderwijsniveau of de positie van de respondent in de school.

 Stellingen over informatiedoorstroming

Aan directeurs, leden van het ondersteunend personeel en leerkrachten van het basis- en het

secundair onderwijs werden acht stellingen voorgelegd ter beoordeling van de

informatiedoorstroming binnen hun school. De respondenten konden telkens op een schaal van

1 tot 5 aanduiden of ze het al dan niet eens zijn met de stelling (1 = helemaal oneens, 5=

helemaal eens).

De vier vragen die direct naar de rol van de directeur voor de communicatie over

onderwijsbeleid binnen de school verwijzen zijn telkens aangepast volgens de positie van de

respondenten en het onderwijsniveau. Bij de directeurs van het basisonderwijs werd hier de ik-

vorm gebruikt, terwijl bij de leerkrachten van het basisonderwijs de aanspreking ‘de directeur’

gebruikt wordt. Voor alle respondenten van het secundair onderwijs beginnen deze vragen met
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‘de directie’. Bij leerkrachten werd bij vragen die direct naar het departement Onderwijs

verwijzen telkens tussen haakjes het ministerie genoemd. Verder is ook de tweede stelling

aangepast volgens de positie van de respondent.

Tabel 6.7 Evaluatie van de stellingen over de informatiedoorstroming binnen de school (gemiddelde,

standaardafwijking en aantal antwoorden).

Dir
BaO

Lkr
BaO

Dir
SO

OP Lkr
SO

Totaal

1. Persoonlijke communicatie is binnen deze school de
belangrijkste vorm waarin informatie over onderwijs-
beleid wordt uitgewisseld.

3.89
0.99
149

3.69
1.09
140

3.87
0.93
100

3.31
1.11
95

3.39
1.05
90

3.67
1.06
574

2.a Om personeelsleden goed te informeren over het
onderwijsbeleid is het vooral belangrijk om de
schriftelijke communicatiekanalen van de verschillende
onderwijsinstanties ter beschikking te stellen.

3.56
0.90
149

3.56
1.11
99

2.b Om personeelsleden te informeren over het
onderwijsbeleid beperkt de directie zich tot het ter
beschikking stellen van de schriftelijke communicatie-
kanalen van de verschillende onderwijsinstanties.

2.50
1.10
143

2.67
1.11
94

2.63
1.20
89

3. Ik breng/ De directeur brengt/ De directie brengt de
beleidsinformatie van het departement Onderwijs in
een duidelijkere taal over naar de personeelsleden.

3.74
0.87
150

3.50
1.07
141

4.01
0.76
99

3.32
1.01
96

3.40
1.07
89

3.60
0.99
575

4. Ik geef/ De directeur geeft/ De directie geeft
aanvullende uitleg bij de beleidsinformatie van het
departement Onderwijs.

3.75
0.80
149

3.40
1.07
143

3.93
0.81
100

3.27
1.10
95

3.36
1.06
89

3.55
1.00
576

5. Ik zorg / De directeur zorgt/ De directie zorgt ervoor
dat personeelsleden die er nood aan hebben,
beschikken over voldoende informatie over het
onderwijsbeleid.

4.08
0.79
148

3.81
0.94
142

4.36
0.69
100

3.87
0.95
96

3.67
0.99
88

3.96
0.90
574

6. De meeste personeelsleden lezen steeds de
schriftelijke informatie over het onderwijsbeleid die in
deze school beschikbaar is.

2.54
0.88
150

2.65
0.95
142

2.60
0.99
99

2.57
0.95
93

2.43
0.91
89

2.57
0.93
573

7. Als er op school informatiesessies over het
onderwijsbeleid georganiseerd worden, trachten de
meeste personeelsleden aanwezig te zijn.

3.36
1.05
144

3.35
1.01
139

3.60
1.04
98

3.30
1.05
93

3.00
1.07
88

3.33
1.04
562

8. Ik geef / De directeur geeft/ De directie geeft enkel
informatie over het onderwijsbeleid die de
personeelsleden rechtstreeks aanbelangt.

3.58
0.96
150

3.22
1.03
143

3.78
0.90
98

3.56
0.87
95

3.36
0.92
89

3.49
0.97
573

In de lijn van wat reeds bij de analyse van het belang van verschillende schoolinterne media kon

vastgesteld worden, zijn ook bij stelling 1 de directeurs eerder dan de andere respondenten het

ermee eens dat persoonlijke communicatie de belangrijkste vorm van communicatie is waarin

informatie over onderwijsbeleid wordt uitgewisseld. Uit de variantie-analyse blijkt dat dit
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verschil tussen directeurs enerzijds en leden van het ondersteunend personeel en leerkrachten

anderzijds significant is (cfr. tabel B6.22 in bijlage 6).

In de tweede stelling over de informatiedoorstroming komt de schriftelijke informatie van de

verschillende onderwijsinstanties aan bod. Leerkrachten en leden van het ondersteunend

personeel blijken het er verregaand over eens te zijn dat zij van de directeurs meer informatie

krijgen dan enkel de schriftelijke informatie van de onderwijsinstanties. De directeurs geven dan

ook geen sterk positieve waardering voor de stelling dat vooral deze media belangrijk zijn om

hun personeelsleden over onderwijsbeleid te informeren. Blijkbaar komen op de eerste plaats

andere kanalen, zoals bijvoorbeeld de mondelinge toelichting in persoonlijke gesprekken.

De gemiddelden voor drie van de vier stellingen over de inbreng van de directeur in de

communicatie over schoolbeleid binnen zijn school blijken eveneens significant verschillend te

zijn voor directeurs ten opzichte van de andere respondenten. Dit is het geval voor stelling 3, 4

en 5 (cfr.tabellen B6.24 tot B.6.26 in bijlage 6). Telkens is het beeld dat de directeur heeft over

de communicatie positiever dan het beeld dat de andere personeelsleden ervan hebben. De

directeurs vinden dus meer dan de leerkrachten en de leden van het ondersteunend personeel dat

zij de beleidsinformatie in een duidelijkere taal en met bijkomende uitleg doorgeven. Bovendien

vinden de directeurs ook meer dan andere personeelsleden dat zij voldoende informatie geven.

De verschillen in de gemiddelden zijn echter niet zo groot, vooral niet voor de vijfde stelling.

Tabel 6.8 Vergelijken van de gemiddelden voor stellingen over de directeur als spil van de

communicatie (enkel significante verschillen, gemiddelden en verschil).

Stelling Gemiddelde directeurs Gemiddelde OP en Lkr Verschil

3. duidelijkere taal 3.85 3.42 0.43

4. aanvullende uitleg 3.82 3.35 0.47

5. voldoende informatie 4.19 3.79 0.40

Voor uitspraak 8 die eveneens de directeur als spil in de communicatie betreft, sluit de

waardering van de directeurs en ondersteunend personeel nauwer aan. De waardering van de

leerkrachten verschilt hier significant van (cfr. tabel B.6.29 in bijlage 6). Directeurs en leden

van het ondersteunend personeel vinden dus eerder dan de leerkrachten dat de directie enkel

informatie geeft die de personeelsleden rechtstreeks aanbelangt.

Stelling 6 en 7 zijn gericht op de inzet van de personeelsleden om op een actieve manier de

informatie die over onderwijsbeleid gegeven wordt, te benutten. De eerste uitspraak over het
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gebruik van schriftelijke informatie wordt door alle respondentgroepen eerder negatief

geëvalueerd, ongeacht de positie van de respondent of het onderwijsniveau. De meeste

respondenten zijn het er niet mee eens dat de personeelsleden steeds de schriftelijke informatie

over onderwijsbeleid die zij in hun school kunnen verkrijgen, zouden lezen. Wel blijkt uit

variantie-analyse dat de waardering significant positiever is bij respondenten van het GO in

verhouding tot het VGO (cfr. tabel B.6.27 in bijlage 6).

De aanwezigheid bij informatiesessie wordt door de respondenten iets positiever geëvalueerd,

vooral door de directeurs. Zij beoordelen de deelname aan informatie-sessies significant beter

dan de leerkrachten (cfr. tabel B.6.28 in bijlage 6).

Bij de vergelijking van stelling zes en zeven komt opnieuw naar voor dat vooral het mondeling

doorgeven van informatie positiever geëvalueerd wordt, en wel in eerste instantie door de

directeurs.

 Conclusie interne informatiedoorstroming

De directeurs zijn op verschillende manieren spilfiguur in het communicatieproces, zij

selecteren immers wat er doorgegeven wordt, op welk moment en met welke middelen dit

gebeurt. Algemeen wordt de schoolinterne informatiedoorstroming door de directeurs positiever

geëvalueerd dan door de andere personeelsleden van de school. Bovendien lijken de directeurs

eerder belang te hechten aan mondelinge en persoonlijke communicatie. Dit is het sterkst

aanwezig in het basisonderwijs.
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HOOFDSTUK 7 ALGEMENE EVALUATIE VAN DE COMMUNICATIE

OVER ONDERWIJSBELEID

Tot slot werden een aantal algemene stellingen omtrent de communicatie over onderwijsbeleid

getoetst. Het grootste deel hiervan is gericht op de communicatie van de overheid. In deze

algemene evaluatie van de communicatie over onderwijsbeleid komen volgende aspecten aan

bod: de relatie tussen communicatieaanbod en informatiebehoeften, de inhoudelijke kwaliteit

van de communicatie en het verloop van het communicatieproces. Verder wordt de vraag

gesteld naar de verwachtingen van de respondenten inzake communicatie van overheid en

scholen. In totaal zijn er 23 verschillende stellingen. Aan de directeurs en de leden van het

ondersteunend personeel werden 16 stellingen voorgelegd. Leerkrachten en ouders kregen 18

stellingen ter beoordeling en aan leerlingen werden 15 stellingen voorgelegd. Van elke uitspraak

konden de respondenten aanduiden of ze het ermee eens zijn (1 =helemaal eens tot 5 = helemaal

oneens).

Enkele begrippen uit de stellingen zijn aangepast volgens de positie van de respondent (bvb.

reactie van scholen of van ouders in stelling 11) of volgens het onderwijsniveau (bvb. de

administratie basisonderwijs of de administratie secundair onderwijs in stelling 10). Bij

leerkrachten, ouders en leerlingen werd bij de benaming departement Onderwijs ook telkens de

term ‘ministerie’ tussen haakjes aangevuld.

7.1 Standpunt van de medewerkers van de school

Onderstaande stellingen meten de beoordeling van de communicatie met het departement

Onderwijs door directeurs, leden van het ondersteunend personeel en leerkrachten (alpha =

0.88):

1. De informatie van het departement Onderwijs sluit goed aan bij mijn informatiebehoeften.

2. De informatie van het departement Onderwijs is doorgaans duidelijk.

3. De informatie van het departement Onderwijs is doorgaans volledig.

4. Het departement Onderwijs informeert mij voldoende over de motieven voor onderwijshervormingen.

5. Het departement Onderwijs is open in zijn communicatie.

6. De informatie die bij beleidsveranderingen gecommuniceerd wordt, sluit goed aan bij het beeld dat ik

reeds van de situatie had.
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7 Het departement Onderwijs speelt voldoende informatie door tijdens de beleidsontwikkeling, dus voor

de uiteindelijke beslissingen genomen worden.

8. De communicatiekanalen van het departement Onderwijs zijn goed geschikt om mij te informeren over

het onderwijsbeleid.

9. Indien ik vragen heb m.b.t. de onderwijsreglementering weet ik steeds te achterhalen tot wie ik mij kan

wenden bij de administratie BaO / SO / het departement Onderwijs.

10. De beleidsverantwoordelijken staan sterk open voor reacties van scholen.

11. In het onderwijsbeleid wordt rekening gehouden met reacties van scholen.

12. Het departement Onderwijs geeft duidelijke informatie over het onderwijsbeleid op middellange

termijn.

13. De relevante beleidsinformatie is moeilijk te filteren uit het totale informatieaanbod van het

departement Onderwijs.

Opvallend is dat deze stellingen doorgaans eerder neutraal beoordeeld worden (cfr. tabel B7.1.

in bijlage 7). De gemiddelde score is 2.92. Uit de variantie-analyse blijkt echter dat er een

significant verschil is tussen enerzijds de beoordeling door de directeurs en de leden van het

ondersteunend personeel en anderzijds door de leerkrachten. Deze vaststelling geldt voor alle

netten (cfr. tabel B.7.3 in bijlage 7).

Tabel 7.2 Beoordeling van de communicatie van het departement Onderwijs door de medewerkers

van de school (gemiddelden, standaard deviatie en aantal antwoorden).

Dir OP Lkr Totaal

Algemene evaluatie van de communicatie van het

departement Onderwijs

3.10

0.60

(N = 250)

3.26

0.61

(N = 92)

2.59

0.66

(N = 232)

2.92

0.68

(N = 574)

Doorgaans vinden de directeurs en de leden van het ondersteunend personeel dat ze voldoende

en correct geïnformeerd worden over genomen beleidsbeslissingen maar dat de communicatie

over de beleidsontwikkeling te wensen overlaat en dat de feedback op reacties van de scholen

onvoldoende is. Leerkrachten daarentegen staan over het algemeen minderpositief en zelfs

eerder negatief ten aanzien van alle communicatie over het onderwijsbeleid.
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7.2 Standpunt van alle respondenten

De eerste zes stellingen uit bovenstaand overzicht (alpha =0.81) werden in identieke

bewoording ook aan ouders en leerlingen voorgelegd. De beoordeling van de communicatie met

het departement Onderwijs door ouders en leerlingen ligt in dezelfde lijn als deze door de

leerkrachten, en is significant negatiever dan de beoordeling door directeurs en leden van het

ondersteunend personeel (cfr.tabel B.7.4 in bijlage 7).

Tabel 7.3 Beoordeling van de communicatie van het departement Onderwijs door alle respondenten

(gemiddelden, standaard deviatie en aantal antwoorden).

Dir OP Lkr Oud Lln Totaal

Algemene evaluatie van de

communicatie van het

departement Onderwijs

3.40

0.61

(N = 250)

3.53

0.67

(N = 92)

2.82

0.64

(N = 230)

2.73

0.78

(N = 216)

2.81

0.65

(N = 89)

3.04

0.75

(N = 877)

De verwachtingen van leerkrachten, ouders en leerlingen ten aanzien van de communicatie met

het departement Onderwijs en in de eigen school zijn zeer hoog (cfr. tabel B7.3 in bijlage 7).

Het huidige informatieaanbod over onderwijsbeleid is niet uitgebreid genoeg en bereikt hen

vaak slechts via indirecte weg. Er zijn niet voldoende initiatieven om deze respondenten

onafhankelijk van de school te informeren over onderwijsbeleid.
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Deel IV

Conclusie
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1. Bekendheid van de media

Voor wat betreft de bekendheid van de media konden belangrijke verschillen vastgesteld worden volgens de

positie van de respondent. De verschillende media worden daarom gegroepeerd per positie besproken.

Directeurs van zowel basis- als secundair onderwijs blijken zeer goed op de hoogte te zijn van de verschillende

communicatiekanalen die informatie over het onderwijsbeleid aanbieden. In eerste instantie kennen zij

specifieke media die nodig zijn voor het dagelijks beleid.

Bij de directeurs van het basisonderwijs zijn vooral de specifiek voor dit onderwijsniveau ontworpen

informatiebronnen en schriftelijke media gekend. Media zoals de Basis Info, de Gids voor ouders met kinderen

in het basisonderwijs en het tijdschrift Basis genieten een zeer hoge interesse van de directeurs basisonderwijs.

De directeurs van het basisonderwijs kennen in verhouding tot de directeurs van het secundair onderwijs vooral

minder niet-schriftelijke media. Dit geldt zowel voor de Ronde van Vlaanderen van het departement Onderwijs,

voor de Infolijnen van het departement Onderwijs en van de Vlaamse Gemeenschap, de persberichten van de

Vlaamse Gemeenschap, en verder ook voor informatierondes en websites van de netten. Het grootste verschil

stelt zich met betrekking tot de website van het VSKO, deze is door 58% van de directeurs van het

basisonderwijs ten opzichte van 95% van de directeurs van het secundair onderwijs gekend.

De directeurs van het secundair onderwijs zijn vertrouwd met een groter aantal verschillende informatiebronnen.

Dit is het geval voor de algemene media van het departement Onderwijs en de Vlaamse Gemeenschap, voor de

media van de onderwijsnetten, van overkoepelende ouderverenigingen (behalve Evocatief en ROGO-brochures)

en ook van de onderwijsvakbonden. Telkens kennen de directeurs van het secundair onderwijs een grotere

variëteit aan media dan hun collega’s van het basisonderwijs. Meest opvallend is het verschil voor het

Onderwijszakboekje met 62% bekendheid bij de directeurs van het basisonderwijs ten opzichte van 90%

bekendheid bij directeurs van het secundair onderwijs, alsook media van de stichting Lodewijk de Raet met

respectievelijk 34% tegenover 69%. Opmerkelijk is verder dat de directeurs van het secundair onderwijs

doorgaans beter op de hoogte zijn van het bestaan van websites van verschillende actoren.

Van de tijdschriften van onderwijsvakbonden is in het basisonderwijs vooral Basis in alle drie netten goed

gekend, in het gemeenschapsonderwijs scoren Tribune en De Syndicale Strijd hoger dan in de andere netten. In

het secundair onderwijs blijkt Brandpunt in de drie netten goed gekend. Ook voor de informatiebronnen van de

onderwijsvakbonden zijn de respondenten van het secundair onderwijs beter op de hoogte van de diversiteit van

het aanbod.

Leden van het ondersteunend personeel kennen in eerste instantie de media die nodig zijn voor het dagelijks

beleid van de school, zoals de schriftelijke media van het departement Onderwijs en de netten. Minder gekend

zijn de Rondes van Vlaanderen van het departement Onderwijs, de infolijnen en de persberichten. Ook bij deze

personeelsleden is er een aanzienlijk aantal dat de websites van verschillende actoren blijkt te kennen, ook al is

dit aandeel veel kleiner dan bij de directeurs. De website van het departement Onderwijs is door drie vierde van

de respondenten gekend, terwijl de websites van de netten aanzienlijk slechter scoren. Leden van het

ondersteunend personeel kennen slechts weinig media die niet van het departement Onderwijs of de netten

afkomstig zijn.
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De tijdschriften van de onderwijsvakbonden zijn door de leden van het ondersteunend personeel minder gekend

dan door de directeurs. Ook hier scoort Brandpunt hoog in de drie netten, voor het gemeenschapsonderwijs

daarnaast ook Tribune en de Syndicale Strijd.

Bij de vergelijking van de bekendheid van de media bij directeurs van beide onderwijsniveaus kwam een tendens

naar voren dat de directeurs van het secundair onderwijs een breder aanbod kennen, terwijl de directeurs van het

basisonderwijs vooral de specifieke media voor hun onderwijsniveau kennen. Deze tendens zet zich door bij de

leerkrachten. Het onderwijzend personeel van de basisscholen blijkt vooral de specifieke media ven dit niveau

te kennen, terwijl de leerkrachten van het secundair onderwijs een vrij brede kennis van diverse media hebben.

Leerkrachten kennen beter de media van departement en netten dan kan verwacht worden op basis van de

casestudies. Van het departement Onderwijs kennen de leerkrachten vooral Klasse heel goed, verder ook de

brochures en rapporten. De witte producten zijn eveneens vrij goed gekend terwijl slechts weinig leerkrachten

de blauwe producten kennen. Dit geldt eveneens voor de Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs,

de website van het departement Onderwijs, de Infolijnen van het departement Onderwijs en van de Vlaamse

Gemeenschap en de persberichten van de Vlaamse Gemeenschap.

De meeste schriftelijke media van de netten zijn bij de leerkrachten zeer goed gekend (behalve de VSKO-

medelingen door de leerkrachten van het basisonderwijs), weinig gekend zijn daarentegen de websites (met

uitzondering van de website van het gemeenschapsonderwijs). Ook Forum blijkt door de leerkrachten zeer

weinig gekend. Van andere actoren kennen de leerkrachten, met uitzondering van het Onderwijszakboekje en in

secundair onderwijs ook wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen, slechts weinig media om geïnformeerd te

worden over onderwijsbeleid.

De meeste media die voor specifieke doelgroepen geschreven werden, blijken deze te bereiken. Dit is het geval

voor Klasse voor Leerkrachten, Klasse voor Ouders en Klasse voor Jongeren, alsook voor Basis Info en het

tijdschrift Basis. De ouders blijken behalve de voor hen bestemde editie van Klasse ook goed Klasse voor

Leerkrachten te kennen. Minder gekend daarentegen is Klasse voor Jongeren.

Van de Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs kan echter niet gezegd worden dat deze de

doelgroep bereikt. Deze bleek door slechts ongeveer de helft van de ouders gekend. Daarentegen zijn de ouders

over het algemeen wel goed geïnformeerd over het bestaan van de schriftelijke media van overkoepelende

ouderverenigingen. Ook hier terug de tendens dat meer ouders uit het secundair onderwijs de media blijken te

kennen. De websites van deze onderwijsactoren zijn weinig gekend.

Informatiekanalen die bestemd zijn voor een breed publiek (zoals bijvoorbeeld brochures en rapporten, de

website van het departement Onderwijs, Infolijnen of persberichten van de Vlaamse Gemeenschap) zijn weinig

gekend door ouders, ook hier vooral weinig in het basisonderwijs.

De leerlingen kennen in eerste instantie zeer goed Klasse voor Jongeren, maar ook Klasse voor Leerkrachten,

Klasse voor Ouders alsook brochures en rapporten zijn goed gekend. Iets meer dan de helft kent de website van

het departement Onderwijs en departementen van de Vlaamse Gemeenschap. De infolijnen zijn door weinig

leerlingen gekend.

2. Belang en gebruik van de media
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Om informatie over onderwijsbeleid te bekomen, blijken vooral de witte producten, voor het basisonderwijs ook

Basis Info en verder de schriftelijke media van de netten van belang te zijn (score 94 op een schaal van 1 tot 5).

Deze media worden op verschillende momenten geraadpleegd. Enkel de informatie van de onderwijsnetten blijkt

vrijwel direct na verschijnen gelezen te worden. Een groot deel van de respondenten, vooral van de directeurs

geeft aan dat ze deze media altijd lezen. Netspecifieke informatie wordt door de directeurs vrij frequent

doorgegeven aan de personeelsleden.

Het opzoeken van informatie bij de toepassing van de reglementering in de eigen school is vooral gericht op de

blauwe en witte producten en op media van de onderwijsnetten. De blauwe producten worden amper

doorgegeven in de scholen (en amper gebruikt door de directeurs en leden van het ondersteunend personeel),

terwijl van de witte producten wel gedeeltes doorgegeven worden aan de personeelsleden.

Volgens de positie van de respondent kunnen bij de beoordeling van het belang van de media belangrijke

verschillen opgemerkt worden.

2.1. Directie

Hoewel er een duidelijk verschil opviel tussen directeurs van het basisonderwijs en het secundair Onderwijs wat

betreft het kennen van de media, trekt dit verschil zich slechts in beperkte mate door voor wat betreft het belang.

Vooral niet schriftelijke media zoals de informatieronde en de website van het gemeenschapsonderwijs alsook de

Ronde van Vlaanderen van het departement Onderwijs blijken minder gekend te zijn door directeurs van het

basisonderwijs, terwijl de respondenten die deze wel kennen tot eenzelfde inschatting komen wat betreft het

belang van de media. Bepaalde media zoals onder andere de Infolijnen, Klasse voor Leerkrachten en Klasse

voor Ouders blijken integendeel zelfs duidelijk belangrijker te zijn voor directeurs van het basisonderwijs.

In het algemeen zijn de belangrijkste media voor de directeurs de “witte producten” en specifiek voor het

basisonderwijs de Basis Info van het departement Onderwijs. Verder scoren ook verschillende media van de

netten hoog (het Kaderblad en de Omzendbrieven van het gemeenschapsonderwijs; het OVSG-Nieuws, de

brochures van het OVSG en de informatieronde OVSG; de VSKO-Mededelingen en specifiek voor het

basisonderwijs ook Barometer). Voor het gemeenschapsonderwijs en het OGO dient opgemerkt te worden dat

de witte producten ongeveer even belangrijk zijn als de voornaamste schriftelijke media van de netten; voor de

directeurs van het vrij onderwijs zijn de Mededelingen van het VSKO iets belangrijker dan de witte producten.

De brochures en rapporten van het departement Onderwijs, de informatierondes van het departement, het

Gemeenschapsonderwijs en OVSG worden ook als belangrijk aangeduid maar als minder belangrijk dan de

voornaamste schriftelijke media. De persberichten van de Vlaamse Gemeenschap en de Infolijnen zijn voor de

directeurs van weinig belang.

Voor de Rondes van Vlaanderen van het departement Onderwijs en de informatierondes van het

gemeenschapsonderwijs geldt dat deze belangrijker zijn voor directeurs van het secundair onderwijs dan voor

directeurs van het basisonderwijs; voor de Rondes van OVSG is dit omgekeerd. Dit blijkt ook uit de

‘deelnamegegevens’:

- In het basisonderwijs neemt 30% nooit deel aan Ronde van het departement Onderwijs, in het
secundair onderwijs 10%;
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- In het basisonderwijs neemt 40% nooit deel aan informatiesessies van het gemeenschapsonderwijs, in
het secundair onderwijs is dit slechts 6%;

- In het basisonderwijs neemt 85% altijd deel aan Ronde van OVSG, in het secundair onderwijs 53%;

- Voor informatierondes van het VSKO: neemt 30% in het basisonderwijs en 9% in het secundair
onderwijs nooit deel (hoewel hier geen verschil qua belang is waar te nemen).

Van andere actoren blijken slechts weinig informatiebronnen belangrijk te zijn voor de directeurs, uitgezonderd

de pers voor respondenten van het basisonderwijs.

Net als in de casestudies stellen we ook in de survey een samenhang vast tussen het profiel van de directeur en

het belang dat hij toekent aan de informatiekanalen over het onderwijsbeleid. De duidelijkste verbanden vinden

we als we de directeur typeren op basis van de mate waarin hij anticipeert op de onderwijsregelgeving of op

basis van zijn leiderschapsstijl. De mate waarin de directeur leerkrachten betrekt in de besluitvorming op school

is minder sterk gerelateerd met het belang van de media voor de directeur.

Richten we ons op de media dan valt op dat proactieve directeurs en directeurs met een participatieve

leiderschapsstijl meer belang hechten aan ‘minder bereikbare’ informatiekanalen (o.a. media van de VLOR,

vakliteratuur) om zich te informeren over het onderwijsbeleid dan hun respectievelijk eerder reactieve en

directieve collega’s. Daarnaast vinden ze ook de media van het departement Onderwijs belangrijker. We vinden

bescheiden - maar niettemin significante - verbanden voor het anticiperen op de wetgeving door de directeur en

de leiderschapsstijl van de directeur enerzijds en het belang dat gehecht wordt aan de witte producten, Basisinfo,

de Ronde van Vlaanderen, Klasse voor Leerkrachten, brochures en rapporten van het departement en de website

anderzijds.

De verbanden zijn steeds van die aard dat directeurs met een meer dynamisch profiel (d.i. anticiperen op de

regelgeving, participatieve leiderschapsstijl en/of leerkrachten sterk betrekken in de besluitvorming) deze media

belangrijker vinden en gebruiken. Vooral m.b.t. het gebruik van de witte producten en vakbondstijdschriften

stellen we een duidelijke relatie vast met het profiel van de directeur. Voor elk van de drie indicatoren op basis

waarvan we de directeur typeren (de mate waarin hij anticipeert op de regelgeving, zijn leiderschapsstijl en de

mate waarin hij leerkrachten betrekt in de besluitvorming) treedt er een significante samenhang op met de mate

waarin hij de witte producten onmiddellijk na ontvangst doorneemt. We stellen een gelijkaardig verband vast

voor het raadplegen van vakbondstijdschriften indien de reglementering moet worden toegepast binnen de

school. Er dient evenwel opgemerkt te worden dat zowel voor het gebruik van witte producten als

vakbondstijdschriften geldt dat de relatie met leiderschapsstijl - hoewel significant - minder sterk is dan deze met

de twee andere indicatoren.

Verder is er een sterke samenhang tussen de leiderschapsstijl van de directeur en de mate waarin hij het

Kaderblad onmiddellijk na ontvangst doorneemt. Het verband is zelfs nog sterker als we de directeur typeren op

basis van de mate waarin hij leerkrachten betrekt in de besluitvorming.

Een andere vaststelling is dat het profiel van de directeur samenhangt met het gebruik van de blauwe producten,

de witte producten, het onmiddellijk na ontvangst doornemen van het Kaderblad en het raadplegen van

vakbondstijdschriften bij de toepassing van de reglementering.

Dus hoe pro-actieven een directeur is, of hoe participatieven de leiderschapsstijl van de directeur is, of hoe meer

leerkrachten betrokken zijn bij de besluitvorming, des te meer de directeurs de vorige media gebruiken.
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2.2. Ondersteunend personeel

Bij het ondersteunend personeel scoren naast schriftelijke media van het departement Onderwijs en de netten

ook de informatierondes van deze actoren vrij hoog. De niet-schriftelijke media worden door de leden van het

ondersteunend personeel belangrijker geacht dan door de directeurs. Nochtans zijn er bij de informatierondes

van het OGO, het VGO en de Rondes van Vlaanderen van het departement Onderwijs in verhouding meer

directeurs dan leden van het ondersteunend personeel die deze frequent bezoeken. Opvallend is dat de

informatieronde van het VSKO minder belangrijk geacht wordt dan deze van departement Onderwijs, van het

gemeenschapsonderwijs en van het OVSG.

Van de schriftelijke media van de netten en van het departement Onderwijs worden de witte producten ongeveer

even belangrijk geacht als het Kaderblad en de mededelingen en omzendbrieven van de netten. Het OVSG-

nieuws staat aanzienlijk lager gerangschikt. Dit wordt door de leden van het ondersteunend personeel niet erg

veel gebruikt om heel gericht info in op te zoeken.

De brochures en rapporten van het departement Onderwijs, de website van het departement Onderwijs en het

Onderwijszakboekje zijn eveneens belangrijk, hetzij minder dan boven genoemde informatiebronnen. Weinig

belangrijk voor de leden van het ondersteunend personeel zijn daarentegen Klasse voor Ouders, Forum, media

van VLOR en van de stichting Lodewijk de Raet.

Terwijl de leden van het ondersteunend personeel minder dan de directeurs op de hoogte zijn van het bestaan van

een aantal meer algemene media van de overheid, waarderen de respondenten die deze kennen hen wel hoger

dan de directeurs. Dit fenomeen is evenzeer aanwezig voor de websites van de verschillende actoren. Er zijn

verhoudingsgewijs minder leden van het ondersteunend personeel dan directeurs die de websites kennen. Van

de respondenten die deze kennen, schatten de leden van het ondersteunend personeel het belang ervan evenwel

hoger in dan de directeurs. De websites van het OVSG en het VSKO worden minder belangrijk geacht dan deze

van departement Onderwijs en van het gemeenschaps-onderwijs.

De vakbondstijdschriften worden door de leden van het ondersteunend personeel vooral onmiddellijk na

ontvangst doorgenomen, en veel minder bij de toepassing van de reglementering in de school.

2.3. Leerkrachten

Voor leerkrachten is eenduidig Klasse voor Leerkrachten het belangrijkste instrument van het departement

Onderwijs om over onderwijsbeleid geïnformeerd te zijn. Klasse voor Leerkrachten wordt dan ook door een

bijzonder hoog aandeel leerkrachten altijd gelezen. Naast Klasse voor leerkrachten zijn voor leerkrachten ook de

Basis Info, Klasse voor Ouders (in het basisonderwijs), de brochures en rapporten van het departement

Onderwijs en een aantal schriftelijke netspecifieke media (het Kaderblad, de omzendbrieven van het

gemeenschapsonderwijs, het OVSG-Nieuws, de brochures van het OVSG alsook de VSKO-Mededelingen) van

groot belang. De witte producten, de Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs en de website van het

departement Onderwijs worden eerder neutraal beoordeeld. De websites van het gemeenschapsonderwijs en van

het OVSG alsook het tijdschrift Barometer sluiten hierbij aan. Weinig belangrijk zijn de blauwe producten, de

persberichten van de Vlaamse Gemeenschap, de infolijnen en Forum.
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Voor de leerkrachten van het basisonderwijs blijken bovendien ook enkele media van overkoepelende OV

belangrijk, nl. Evocatief en ROGO-website. De media van de VCOV zijn daarentegen weinig belangrijk. Ook

media van andere actoren zijn weinig belangrijk met uitzondering van de pers, wetenschappelijke tijdschriften,

vakbladen en het Onderwijszakboekje. De pers blijkt vooral heel belangrijk te zijn voor leerkrachten van het

secundair onderwijs. Vakbondstijdschriften worden ook door leerkrachten vooral geraadpleegd onmiddellijk na

ontvangst en bij twijfels over de toepassing van de reglementering.

2.4. Ouders

De interesse van de ouders is vooral gericht op de media die specifiek voor ouders geschreven zijn. Klasse voor

Ouders wordt door twee derde van de doelgroep zeer frequent gelezen. De meeste ouders krijgen dit tijdschrift

via de school van hun kinderen. De Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs wordt eveneens door

de ouders zeer belangrijk geacht, nochtans wordt deze in slechts ongeveer de helft van de scholen uitgedeeld en

is deze daardoor ook slechts door ongeveer de helft van de ouders gekend. Het belang van netspecifieke media

van overkoepelende ouderverenigingen scoort eveneens relatief hoog, terwijl deze echter slechts weinig door de

ouders gebruikt worden. Vooral KOOGO-info, Brug en VCOV-dossiers scoren hoog bij de beoordeling van het

belang. De media van ROGO worden over het algemeen belangrijker geacht in het basisonderwijs dan in het

secundair onderwijs, voor de media van KOOGO en VCOV geldt het omgekeerde. De pers is zeer belangrijk

voor ouders (vooral TV, radio en dagbladen). Van 58% van de ouders die toegang hebben tot Internet is er

slechts een klein derde die de website van het departement Onderwijs kennen.

2.5. Leerlingen

Bij de leerlingen valt op dat zij vooral de televisie belangrijk achten om informatie over onderwijsbeleid te

bekomen. Klasse voor Jongeren wordt evenmin als de andere edities van Klasse, de website van het departement

Onderwijs, de persberichten of de Infolijnen als een belangrijke bron van informatie gezien. Klasse voor

Jongeren wordt door de leerlingen slechts weinig gelezen. Nochtans wordt dit tijdschrift wel in de meeste

scholen uitgedeeld. De brochures en rapporten van het departement Onderwijs blijken wel eerder belangrijk te

zijn.

In het algemeen is er bij leerkrachten, ouders en leerlingen geen verband tussen de invloed op het schoolbeleid

van het orgaan waarvan de respondenten lid zijn en het belang dat zij toekennen aan diverse media over het

onderwijsbeleid. Een uitzondering hierop vormen de leerkrachten, waar wel een positief verband kon gevonden

worden voor het belang van brochures en rapporten van het departement Onderwijs. Dit wordt hoger ingeschat

naarmate de invloed van het orgaan waar de respondent in zetelt groter is.

3. Beoordeling van enkele specifieke media

Van een aantal media van het departement Onderwijs, van de netten en van overkoepelende ouderverenigingen

werd een meer gedetailleerde beoordeling bevraagd. De bespreking van deze evaluatie wordt gekoppeld aan de

inschatting van het belang en het gebruik van de media, ditmaal niet opgesplitst volgens de positie van de

respondent.
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3.1. Schriftelijke media van de netten en van het departement Onderwijs

(beoordeeld door directeur en leden van het ondersteunend personeel)

De schriftelijke media van de netten worden gemiddeld door bijna alle groepen directeurs en ondersteunend

personeel als belangrijkere informatiebronnen beschouwd dan de witte en vooral de blauwe producten.

Uitzondering zijn de leden van het ondersteunend personeel uit het gesubsidieerd officieel onderwijs die de witte

producten belangrijker vinden dan OVSG-Nieuws. Dit weerspiegelt zich in het gebruik van deze media. Blauwe

producten worden weinig onmiddellijk na ontvangst doorgenomen. Witte producten iets meer maar ook dit

informatiekanaal wordt voornamelijk geraadpleegd bij (twijfels over) de toepassing van de reglementering in de

school. OVSG-Nieuws wordt minder gebruikt om een specifieke reglementering op te zoeken. Het Kaderblad

en de Mededelingen van het VSKO daarentegen, worden in elke fase van het schoolbeleid frequent gebruikt.

Al deze media en ook de volgende hebben we laten beoordelen op basis van volgende criteria: concrete

informatie, duidelijkheid, vormgeving, taalgebruik, nut voor dagelijks schoolbeleid, enz..

Wat betreft de beoordeling van deze media scoren de blauwe producten over de hele lijn vrij zwak. De

belangrijkste gebreken situeren zich op het vlak van vormgeving, taalgebruik en het belang van de

informatiebron voor leerkrachten. Ook de witte producten scoren voor deze kenmerken duidelijk minder goed

dan de media van de netten. Toch menen de respondenten dat de omzendbrieven van het departement Onderwijs

nuttig zijn voor het dagelijks beleid van de school.

De schriftelijke media van de netten scoren voor geen enkel item extreem zwak. Wel zijn er verschillen tussen

deze informatiebronnen. Zo krijgen de VSKO-Mededelingen duidelijk de hoogste waardering. Net als in de

casestudies vinden de respondenten dat deze informatie in hoge mate concreet, duidelijk, weinig achterhaald en

nuttig voor het schoolbeleid is. Bovendien wordt ook het taalgebruik opvallend positief beoordeeld en wordt dit

medium als weinig omslachtig getypeerd. Van het Kaderblad worden in vergelijking met de andere media

voornamelijk de concrete informatie, de vormgeving en het belang voor de leerkrachten positief geëvalueerd.

OVSG-Nieuws scoort vooral goed op het vlak van duidelijkheid, taalgebruik en eenduidigheid maar wordt

relatief als weinig belangrijk voor het schoolbeleid ervaren.

3.2. Informatierondes van het departement Onderwijs en van de netten

(beoordeeld door directeur en leden van het ondersteunend personeel)

Een opmerkelijke vaststelling is dat de informatierondes van het departement Onderwijs en het

Gemeenschapsonderwijs vooral in het secundair onderwijs als een belangrijke informatiebron worden

beschouwd. Voor de informatieronde van het OVSG geldt het omgekeerde.

Wat de beoordeling betreft, scoren alle informatierondes positief tot zeer positief. Voor geen enkel item haalt

een informatieronde een negatieve score. Het is duidelijk dat de mondelinge toelichting en de mogelijkheid tot

rechtstreeks persoonlijk contact sterk gewaardeerd worden. Als we de vier informatierondes met elkaar

vergelijken, stellen we vast dat deze van het OVSG het beste scoort en deze van het gemeenschapsonderwijs het

minst goed. De beoordeling van de Ronde van Vlaanderen van de overheid hangt samen met het
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onderwijsniveau en het onderwijsnet. Zowel respondenten uit het secundair onderwijs als deze uit het katholiek

onderwijs beoordelen deze informatiebron positiever.

3.3. Klasse voor leerkrachten, Ouders en Jongeren

De drie edities van Klasse zijn zeer goed gekend bij hun doelpubliek. Bovendien worden zowel Klasse voor

Leerkrachten (KVL) als Klasse voor Ouders (KVO) door respectievelijk leerkrachten en ouders als een

belangrijke informatiebron over het onderwijsbeleid beschouwd. KVL vormt daarnaast een belangrijk

informatiekanaal voor ouders en directeurs van basisscholen terwijl KVO ook erg gewaardeerd wordt door

leerkrachten uit het basisonderwijs. De beoordeling van Klasse voor Jongeren (KVJ) valt niet zo positief uit. De

informatiebron is door een eerder grote groep gekend, maar wordt door slechts weinigen belangrijk geacht of

regelmatig gebruikt.

Een andere belangrijke vaststelling is dat zowel KVL als KVO over het algemeen positief geëvalueerd worden.

De respondenten geven aan dat deze duidelijke, nuttige, weinig achterhaalde en weinig oppervlakkige informatie

bevatten. Ook de vormgeving en het taalgebruik worden positief geëvalueerd. Over KVJ zijn de respondenten

veel minder enthousiast. Dit tijdschrift scoort over de hele lijn veeleer neutraal.

Opvallend is dat KVL gunstiger wordt beoordeeld door respondenten uit het basisonderwijs dan door deze uit

het secundair onderwijs. Daarnaast speelt ook het onderwijsnet een belangrijke rol inzake de beoordeling van dit

tijdschrift. Meer bepaald beoordelen respondenten uit het gesubsidieerd officieel onderwijs deze editie van

Klasse positiever dan hun collega’s uit katholieke scholen. De significante verschillen betreffen de mate waarin

KVL nuttige informatie over het onderwijsbeleid brengt, het schoolbeleid ondersteunt, de druk op leerkrachten

verhoogt en de pedagogische vrijheid van de school bedreigt.

De samenhang tussen de beoordeling van KVL en de positie van de respondent in de school is minder duidelijk.

Toch kunnen we op basis van de onderzochte stellingen voorzichtig formuleren dat KVL positiever beoordeeld

wordt door leerkrachten dan door directeurs.

3.4. Schriftelijke media van ouderverenigingen

(beoordeeld door ouders en leerkrachten)

De schriftelijke media van de overkoepelende ouderverenigingen zijn goed gekend bij ouders uit het eigen net,

vooral KOOGO-info, Brug en VCOV-dossiers (de laatste vooral in het secundair onderwijs). De websites van

deze onderwijsactoren zijn weinig gekend, net als Evocatief - Ouders voor ouders. De best gekende media (

KOOGO-info, Brug en VCOV-dossiers) worden door de ouders ook als de belangrijkste informatiebronnen over

het onderwijsbeleid beschouwd. Algemeen geldt dat de media van ROGO belangrijker zijn voor ouders uit het

basisonderwijs dan voor deze uit het secundair onderwijs; voor de media van KOOGO en VCOV geldt het

omgekeerde.

Geen enkel tijdschrift van een overkoepelende ondervereniging wordt extreem zwak beoordeeld. Wel valt op

dat Brug het best geëvalueerd wordt en Evocatief - Ouders voor ouders het minst positief.

3.5. Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs
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(beoordeeld door ouders en leerkrachten)

Opvallend is dat slechts een kleine helft van de leerkrachten en ouders uit het basisonderwijs de Gids voor

Ouders met kinderen in het basisonderwijs kennen. Een opmerkelijke vaststelling is dat de ze beperkte groep

gebruikers dit medium erg waarderen.

Een gelijkaardige vaststelling geldt voor de website van het departement Onderwijs. Deze is vrij goed gekend

door directeurs en ondersteunend personeel, doch slechts door minder dan de helft van de leerkrachten, ouders

en leerlingen.

3.6. Website van het departement Onderwijs

(beoordeeld door alle respondenten)

Het gebruik van de website van het departement Onderwijs is eerder beperkt. In eerste instantie wordt deze

gebruikt om occasioneel, maar zeer doelgericht informatie op te zoeken. De informatie kan in geen geval gezien

worden als plaatsvervangend voor informatie waarvan ook een schriftelijke editie te bekomen is. Dit medium

blijkt een verschillende functionaliteit te hebben dan mondelinge of schriftelijke informatie.

Toch wordt deze website duidelijk gewaardeerd worden door de beperkte gebruikers, vooral door ondersteunend

personeel en ouders.
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4. Doorstroming van de informatie in de school

4.1. Doorgeven van informatie via schoolinterne media

De scholen beschikken over verschillende mondelinge en schriftelijke informatiekanalen die gebruikt kunnen

worden om informatie over onderwijsbeleid aan de personeelsleden door te geven. In het basisonderwijs zijn

vooral mondelinge kanalen van belang, terwijl in secundaire scholen de schriftelijke kanalen eerder een

belangrijke rol spelen. Voor beide onderwijsniveaus hechten vooral de directeurs veel belang aan persoonlijke

gesprekken. Het enige informatiekanaal dat ongeacht de positie van de respondent of het onderwijsniveau zeer

belangrijk wordt geacht, zijn de team- en personeelsvergaderingen. Leden van het ondersteunend personeel en

leerkrachten vinden dat zij belangrijke informatie vooral verkrijgen via het prikbord in de school.

4.2. Aanvullende informatie en beoordeling aanspreekpunten

Voor alle respondenten geldt dat zij sterk gericht zijn op aanspreekpunten die gemakkelijk bereikbaar zijn, zelfs

al is men daardoor minder zeker van een correct antwoord. Directeurs en leden van het ondersteunend personeel

contacteren frequent collega’s van een andere school om informatie te vragen over de onderwijsreglementering,

leerkrachten en ouders wenden zich in de eerste plaats tot de directeur. Het is duidelijk dat men van deze nabije

aanspreekpunten niet zozeer exacte informatie over de reglementering verwacht. Vooral bij directeurs zijn deze

contacten wellicht veeleer gericht op het peilen naar houdingen en meningen van anderen, het bekomen van

achtergrondinformatie, het nagaan hoe anderen iets interpreteren en toepassen... teneinde een eigen mening te

vormen of te toetsen.

Om precieze, eerder technische informatie over de onderwijsreglementering te bekomen, contacteren directeurs

en ondersteunend personeel voornamelijk het departement Onderwijs. Belangrijk hierbij is dat men veelal

rechtstreeks de betreffende administratie contacteert en niet de Infolijn van het departement Onderwijs. Deze

laatste wordt trouwens door bijzonder weinig respondenten als een belangrijk aanspreekpunt beschouwd.

Leden van het ondersteunend personeel contacteren het departement Onderwijs het vaakst, significant meer dan

de directeurs. Dit duidt erop dat zij frequent dienen te checken wat de reglementering exact is. Directeurs zijn

wellicht meer gericht op beleidsontwikkelingen dan op technische informatie en beschikken over andere kanalen

(o.a. collega-directeurs, netten, e.d.) om hiervan op de hoogte te blijven. In vergelijking met het ondersteunend

personeel, richten directeurs zich eerder tot de netten voor het bekomen van aanvullende informatie.

Leerkrachten, ouders en leerlingen zoeken eerst binnen de school een antwoord op vragen over de

onderwijsreglementering. Dit impliceert het belang van de leiderschapsstijl van de directeur, de centrale figuur

binnen de informatiedoorstroming op school.

Om heel precieze informatie over de onderwijsreglementering te bekomen, zijn vooral de onderwijsvakbonden

belangrijke aanspreekpunten voor leerkrachten. Zij contacteren hen significant meer dan de andere

respondentengroepen. Verdere analyse wijst uit dat het vooral leerkrachten uit het katholiek onderwijs betreft.

Net als leerkrachten trachten ouders eerst binnen de school de gewenste informatie over de

onderwijsreglementering te verkrijgen. Overkoepelende ouderverenigingen zijn het belangrijkste buitenschoolse
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aanspreekpunt. Ouders uit het gesubsidieerd onderwijs zijn significant meer gericht op deze organisaties dan

deze uit het gemeenschapsonderwijs.

Leerlingen blijken hoofdzakelijk binnen hun directe omgeving (school, familie- en kennissenkring) een

antwoord te zoeken op vragen in verband met onderwijsreglementering. Van de buitenschoolse organisaties

scoort de Vlaamse Scholierenkoepel het beste.

5. Algemene evaluatie van de overheidscommunicatie

5.1. Aansluiten bij informatiebehoeften

Directeurs en ondersteunend personeel vinden dat het communicatieaanbod van de overheid aansluit bij hun

informatiebehoeften. Meer bepaald menen zij dat de communicatiekanalen van de overheid geschikt zijn om

hen te informeren en dat de informatie doorgaans duidelijk en volledig is.

In vergelijking met directeurs en ondersteunend personeel menen leerkrachten, ouders en leerlingen dat het

communicatieaanbod van de overheid eerder onvoldoende afgestemd is op hun informatiebehoeften. Ouders en

leerlingen stellen dat het departement Onderwijs te weinig initiatieven neemt om hen te informeren over het

onderwijsbeleid. Leerkrachten vinden vooral dat de informatie van de overheid onvoldoende duidelijk is.

Op basis van de algemene evaluatie van de communicatie met het departement Onderwijs alsook de individuele

beoordelingen van specifieke informatiemedia kan gesteld worden dat er over het algemeen geen tekort is aan

informatie over onderwijsbeleid. Er is eerder een oververzadiging in de hoeveelheid media die dit onderwerp

behandelt alsook de hoeveelheid informatie die voor de verschillende doelgroepen over het onderwerp

onderwijsbeleid ter beschikking gesteld wordt. Bovendien blijkt het totale communicatieaanbod voor informatie

over onderwijsbeleid trouwens - in eerste instantie tussen verschillende onderwijsactoren, maar ook binnen het

aanbod van het departement Onderwijs - onvoldoende op elkaar afgestemd.

5.2. Communicatie tijdens beleidsontwikkelingen

Er is wel een structureel tekort aan bepaalde informatie, zo bijvoorbeeld informatie tijdens de

beleidsontwikkeling of meer verklarende informatie die aan de centrale figuren van het schoolbeleid de

achtergronden en motieven voor de beleidsvoering kan verduidelijken.

Alle respondentengroepen geven aan dat het departement Onderwijs tijdens de beleidsontwikkelingen

onvoldoende communiceert met scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen. Zo verwachten alle

respondentengroepen reactie van het departement Onderwijs indien in de pers bericht wordt over mogelijke

wijzigingen in de onderwijsreglementering. Daarnaast geven vooral leerkrachten, ouders en leerlingen maar ook

ondersteunend personeel en zelfs directeurs aan dat de informatie die bij beleidsveranderingen gecommuniceerd

wordt slechts in geringe mate aansluit bij het beeld dat ze reeds van de situatie hadden. In dit kader werd de

directeurs, leden van het ondersteunend personeel en leerkrachten gevraagd naar hun opinie over de mate waarin

het departement Onderwijs duidelijke informatie geeft over het onderwijsbeleid op lange termijn. Vooral

leerkrachten menen dat de overheid hier in gebreke blijft.
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5.3. Openheid van de communicatie

De respondenten geven aan dat het departement Onderwijs weinig open is in zijn communicatie. Zij menen dat

het departement Onderwijs hen onvoldoende informeert over de motieven voor onderwijshervormingen. Ook

hier zijn leerkrachten, ouders en leerlingen negatiever dan directeurs en ondersteunend personeel.

5.4. Toegankelijkheid van de informatie

Directeurs, leden van het ondersteunend personeel en leerkrachten werd gevraagd naar hun opinie over de

toegankelijkheid van de informatie van het departement Onderwijs. Al deze respondentengroepen maar vooral

de leerkrachten menen dat de relevante beleidsinformatie moeilijk te filteren is uit het totale informatieaanbod

van het departement Onderwijs.

5.5. Feedback

Directeurs en ondersteunend personeel weten in grote mate tot wie ze zich kunnen wenden bij het departement

onderwijs indien ze vragen hebben m.b.t. de onderwijsreglementering. Leerkrachten en ouders hebben

dergelijke aanspreekpunten veel minder. Zij geven aan dat het departement Onderwijs weinig openstaat voor en

rekening houdt met reacties van respectievelijk leerkrachten en ouders.

Directeurs en ondersteunend personeel menen dat het departement Onderwijs wel openstaat voor reacties van

scholen maar hier onvoldoende rekening mee houdt.

5.6. Rol van de overheid en school

Opvallend is dat leerlingen in tegenstelling tot leerkrachten en ouders aangeven onvoldoende te hebben aan de

informatie over het onderwijsbeleid die hun school hen verstrekt. Toch vinden zowel leerkrachten, ouders als

leerlingen dat zowel de overheid als de school de taak heeft hen te informeren over haar onderwijsbeleid.

Bovendien achten leerkrachten en ouders de taak van de overheid duidelijk groter dan deze van de school.

Zowel leerkrachten, ouders als leerlingen menen dat het departement Onderwijs deze informatie onafhankelijk

van de school dient te verspreiden. Vooral leerkrachten zijn hier voorstander van.
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Er werd haast geen verband gevonden tussen de invloed op het schoolbeleid van het orgaan waarin de

respondent (leerkracht, ouders en leerlingen) en:

- De opvattingen over de rol van de overheid en de school in de communicatie over het
onderwijsbeleid.

- De algemene evaluatie van de overheidscommunicatie over het onderwijsbeleid.

Voor ouders is er evenwel een positief verband met de tevredenheid over de mate waarin men door de
overheid en de school geïnformeerd wordt over het onderwijsbeleid

Voor leerlingen kon een positief verband met de evaluatie van de communicatie van de overheid
vastgesteld worden.

Opvallend is dat, alhoewel er bij verschillende aspecten van de beoordeling van specifieke media en bij vragen

over de kennis, het belang en het gebruik van communicatiemedia verschillende informatiebronnen positief naar

voor komen, terwijl de meer algemene evaluatie van de communicatie – vooral bij leerkrachten, ouders en

leerlingen - minder positief uitvalt. Hier moet wellicht speciale aandacht aan worden besteed.

6. Beleidssuggesties

- Uit het onderzoek blijkt dat de communicatie over beleidsbeslissingen en de regelgeving

hieromtrent goed en duidelijk verloopt, zeker bij de schooldirecteurs en het ondersteunend personeel.

Er is daarentegen wel een duidelijke nood aan meer communicatie over de beleidsontwikkeling.

Leerkrachten, ouders, leerlingen maar ook ondersteunend personeel en directies hebben hier een

duidelijke behoefte. Communiceren over beleidsontwikkeling is een moeilijke oefening. Dit proces

vereist immers veelvuldig overleg met diverse actoren, waarbij standpunten en posities door het

overleg meermaals kunnen veranderen. Meer communiceren over beleidsontwikkeling wil niet altijd

zeggen: elke mogelijke beslissing overmaken aan het brede veld. Er kan soms tussentijds

gerapporteerd worden maar te veel communiceren over voorstellen die nadien teveel gewijzigd

worden, is niet gezond en kan meer verwarring zaaien dan duidelijkheid brengen.

Belangrijk is vooral om open te staan voor de basis en om met de reacties van leerkrachten, ouders,

directies trachten rekening te houden bij nieuwe beleidsvoorstellen. Directies en ondersteunend

personeel vinden dat met hun signalen meer rekening zou moeten gehouden worden.

Los van het gestructureerd overleg met vakbonden en inrichtende machten, is het belang van dit

rechtstreeks overleg zeker groot. Initiatieven vanuit de beleidsverantwoordelijken om rechtstreekse

contacten te hebben met het veld zijn zeker belangrijk. Daarnaast kan ook overwogen worden om via

periodieke peilingen de behoeften en noden van de diverse doelgroepen te bevragen. Allicht speelt ook

mee dat soms te weinig tijd is tussen beleidsbeslissingen en het moment waarop beslissingen door de

scholen moeten uitgevoerd worden. Het is belangrijk om hier in de toekomst meer tijd te voorzien om

de juiste informatie duidelijk te communiceren naar de scholen.
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- Directies en ondersteunend personeel zijn goed geïnformeerd over de beleidsbeslissingen

en de uitvoering van dit beleid. Leerkrachten, ouders en leerlingen willen wel meer duidelijke,

rechtstreekse informatie van de overheid. Zij zijn wel positief over Klasse, het medium dat zich

rechtstreeks tot hen went, maar zij hebben toch nog bijkomende behoeften. Leerkrachten, ouders en

leerlingen hebben nood aan kanalen waar zij hun wensen meer expliciet kunnen kenbaar maken en zij

zoeken ook naar informatiekanalen waar zij nog preciezer informatie over het onderwijsbeleid kunnen

bekomen. Opvallend in dit opzicht is dat bijvoorbeeld slechts een kleine helft van de ouders uit het

basisonderwijs de Gids voor Ouders met kinderen in het basisonderwijs kennen. De beperkte groep

gebruikers waarderen dit medium nochtans zeer sterk. Dikwijls wordt de Gids in de scholen niet of te

weinig onder de ouders verspreid. Hier kan de overheid allicht een actievere rol spelen.

- De “blauwe producten” (onderwijswetgeving) worden beschouwd als minder belangrijk

en gebruiksonvriendelijk. De “witte producten” (ministeriële omzendbrieven) worden beschouwd als

zeer belangrijk maar zij zijn weinig gebruiksvriendelijk in tegenstelling tot de media van de netten.

Vooral de vormgeving is onaantrekkelijk, en het taalgebruik is niet aangepast aan dat van de lezer. De

overheid zou hier gebruiksvriendelijker kunnen worden.

- Een informatiekanaal dat hier wel goed op inspeelt is Basisinfo. Uit het onderzoek blijkt

dat dit kanaal sterk wordt geapprecieerd. Het is een gebruiksvriendelijker instrument dan de witte

producten en in het tijdschrift wordt ook een meer begrijpelijke taal gehanteerd. Basisinfo wordt

beschouwd als zeer belangrijk in de basisscholen. Het is zeker te overwegen om een gelijkaardig

medium in de toekomst ook voor het secundair onderwijs te ontwikkelen.

- Opvallend is dat websites nog steeds minder gekend zijn. Personen die de websites wél

kennen, vinden hen ook belangrijk. Het is duidelijk dat de overheid met deze gegevens rekening moet

houden in haar communicatiestrategie. De informatie die via websites wordt verstrekt, zal veel

groepen niet bereiken omdat zij er nog onvoldoende mee vertrouwd zijn. Vooral in het basisonderwijs
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en vooral ouders en leerkrachten zijn hier minder mee vertrouwd. Vorming kan hieraan wellicht

verhelpen.

- Uit het onderzoek blijkt dat informatierondes voor directies heel belangrijk zijn. Deze

rondes worden sterk geapprecieerd. Zij bevorderen het persoonlijk contact, en maken dat de

betrokkenen meer duiding krijgen bij nieuwe beleidsvoorstellen. Ook de mogelijkheid tot interactie is

hier belangrijk. Deze informatierondes moeten zeker worden voortgezet.

- Directies uit het secundair onderwijs zijn beter op de hoogte van de informatiekanalen

dan directies uit het basisonderwijs. Opvallend in dit opzicht is dat 30% van de directies

basisonderwijs nooit deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen van het departement Onderwijs. Wat

hiervan de reden is, kon in ons onderzoek niet worden achterhaald. Is het tijdsgebrek omwille van de

vele taken van een directeur in het basisonderwijs en die daarenboven meestal geen beroep kan doen

op een ondersteunende staf? Of ziet men het belang van deze Rondes niet in? In het eerste geval zal

men moeten zoeken naar de mogelijkheid om deze directeurs de kans te geven toch aan deze Rondes

deel te nemen. In het tweede geval zal men voldoende moeten duidelijk maken dat deze Rondes een

meerwaarde hebben voor het schoolbeleid en dit duidelijk communiceren aan de directeurs van het

basisonderwijs.

- Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de schoolleider een centrale rol speelt in

heel het communicatieproces van de overheid. Hij is in de school de spilfiguur die informatie verder

doorspeelt naar de verschillende geledingen. In het onderzoek is ook vastgesteld dat directies van

elkaar verschillen in het hanteren van diverse communicatiekanalen. Zo blijkt dat proactieve directeurs

op een andere manier met informatie omgaan dan reactieve directeurs. Dezelfde vaststellingen gelden

voor directeurs met een participatieve leiderschapsstijl versus directeurs met een directieve

leiderschapsstijl. Proactieve directies informeren zich meer bij minder bekende informatiekanalen

(allicht vanuit hun behoefte om een beleid te ontwikkelen en hierover zo goed mogelijk geïnformeerd

te zijn) en zij vinden de informatie van de overheid belangrijker dan de reactieve directeurs. Proactieve

directeurs lezen ook sneller na ontvangst de witte producten en vakbondstijdschriften. Dit geldt ook

voor directeurs met een meer participatieve leiderschapsstijl. Zij geven ook meer duiding bij
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informatie over het onderwijsbeleid aan leerkrachten, ouders en leerlingen. Optimalisatie van de

communicatie van de overheid impliceert dus ook dat naarmate directies dynamischer zijn, en een

meer participatieve leiderschapsstijl hanteren, de overheid ook makkelijker met de scholen zal kunnen

communiceren en dat de andere geledingen meer betrokken zullen worden in het schoolbeleid. Wil de

overheid de communicatie met de scholen optimaliseren, dan is het duidelijk dat zij ook via vorming

van directies de communicatie kan verbeteren. Een en ander heeft ook zijn gevolgen voor de selectie

van directeurs.
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Bijlage 1 Kenmerken van scholen en respondenten

Document B 1.1. Voorbeeld vragenlijst voor de directeurs van het Basisonderwijs, GO
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Profiel van de school

1.1. Uw school biedt:

 Enkel kleuteronderwijs aan 1
 Enkel lager onderwijs aan 2
 Zowel kleuter- als lager onderwijs aan 3

1.2. Hoeveel leerlingen telde uw school op 1 februari 2000?

………………………………………………

1.3. Hoeveel leerkrachten werken er in uw school (uitgedrukt in fulltime equivalenten)?

………………………………………………

1.4. Over hoeveel uur administratieve omkadering beschikt uw school?

………………………………………………

2. Duid aan in welke mate u het al dan niet eens bent met onderstaande stellingen:
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Ik besteed veel aandacht aan ontwikkelingen in het onderwijsbeleid. 1 2 3 4 5
Ik verwacht meer richtlijnen van het departement Onderwijs om het beleid uit te
voeren.

1 2 3 4 5

Ik bestudeer de onderwijsreglementering slechts indien deze binnen de school
toegepast dient te worden.

1 2 3 4 5

Ik tracht in mijn schoolbeleid zo veel mogelijk te anticiperen op de toekomstige
onderwijsregelgeving.

1 2 3 4 5
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3. In onderstaande tabel staan verschillende domeinen van het schoolbeleid. Geef voor elk van
deze domeinen aan in welke mate leerkrachten in uw school betrokken worden in de
besluitvorming op school.

N
ie

t
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er
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e
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t
v
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to
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si
n

g

Aankoop van didactisch materiaal 1 2 3 88
Aanwending van het urenpakket 1 2 3 88
Afspraken i.v.m. nascholing 1 2 3 88
Afspraken op schoolniveau over didactiek 1 2 3 88
Afspraken op schoolniveau over onderwijsdoelen 1 2 3 88
Beleid van extra-curriculaire taken 1 2 3 88
Bepalen van overgangs- en evaluatienormen 1 2 3 88
Keuze facultatieve (niet verplichte) vakken 1 2 3 88
Keuze van lokalen 1 2 3 88
Opstellen van het lessenrooster 1 2 3 88
Relaties met overige instellingen 1 2 3 88
Toewijzen van leerkrachten aan klassen 1 2 3 88
Toewijzen van leerlingen aan klassen 1 2 3 88
Verdeling van financiële middelen over diverse uitgavenposten 1 2 3 88

4. Duid aan in welke mate u het eens bent met onderstaande uitspraken:
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Ik delegeer veel bij het uitvoeren van taken. 1 2 3 4 5
Ik betrek de personeelsleden bij de beleidsvoorstellen op school. 1 2 3 4 5
In deze school kunnen richtlijnen door personeelsleden ter discussie gesteld
worden.

1 2 3 4 5

Ik overleg met het volledige personeelskorps vooraleer op school belangrijke
beslissingen genomen worden.

1 2 3 4 5

Ik stimuleer de personeelsleden tot het nemen van initiatieven. 1 2 3 4 5
In deze school kunnen problemen op een open wijze uitgepraat worden. 1 2 3 4 5
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Communicatieaanbod

5. Omcirkel in de kolom ‘vóór de uitvoering’ voor elke informatiebron een getal van 1

tot 5 volgens het belang dat dit informatiekanaal voor u heeft vooraleer de

onderwijsreglementering in uw school toegepast wordt.

Doe hetzelfde in de kolom ‘tijdens de uitvoering’ voor de periode waarin uw school

concrete toepassingen van beleidsbeslissingen uitwerkt.

Indien u een informatiebron niet kent, plaatst dan een kruisje in de kolom ‘niet

gekend’.

1 = volstrekt onbelangrijk
2 = eerder onbelangrijk
3 = noch belangrijk, noch onbelangrijk
4 = eerder belangrijk
5 = heel belangrijk

Indien u bijvoorbeeld vindt dat een informatiebron heel belangrijk is vooraleer de

onderwijsreglementering in uw school wordt toegepast, dan zet u in de kolom ‘vóór de uitvoering’

het cijfer 5. Indien u daarentegen vindt dat deze informatiebron volstrekt onbelangrijk is op het

moment dat de school de reglementering moet toepassen, dan plaatst u in de kolom ‘tijdens de

uitvoering’ een 1.

Informatiebronnen Vóór de
uitvoering

Tijdens de
uitvoering

Niet
gekend

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap –

departement Onderwijs

Officieuze codificatie van de onderwijswetgeving en
reglementering ('blauwe producten')

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88

Coördinatie van de omzendbrieven ('witte producten') 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Basisinfo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Ronde van Vlaanderen van de administratie Basisonderwijs 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Klasse voor Leerkrachten 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Klasse voor Ouders 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Brochures en rapporten van het departement Onderwijs (b.v.
over eindtermen, de beleidsnota van de minister,…)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88

Website van het departement Onderwijs 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Persberichten van de Vlaamse Gemeenschap op internet 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Infolijn van de Vlaamse Gemeenschap 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Infolijn van het departement Onderwijs 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Andere informatiebronnen van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap – departement Onderwijs:
…………………………………………………………..……...
……………………………………..…………………………...

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88

VLOR
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In beraad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Website van de VLOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Andere informatiebronnen van de VLOR:
…………………………………………………………..……...
……………………………………..…………………………...

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88

Het Gemeenschapsonderwijs
Kaderblad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Omzendbrieven van het Gemeenschapsonderwijs 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Informatiebronnen Vóór de

uitvoering
Tijdens de
uitvoering

Niet
gekend

Het Gemeenschapsonderwijs
Informatieronde van het Gemeenschapsonderwijs 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Website van het Gemeenschapsonderwijs 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Andere informatiebronnen van het Gemeenschapsonderwijs:
..…………………………………………………………..…….
………………………………………………………………….

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88

Onderwijsvakbonden
Tribune 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
De Syndicale Strijd 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Basis 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Brandpunt 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Andere informatiebronnen van onderwijsvakbonden:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88

Overkoepelende ouderverenigingen
Evocatief- Ouders voor Ouders 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Brochures ROGO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Website ROGO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Andere informatiebronnen van overkoepelende ouder-
verenigingen:………………………………………………...…
……………………………………………………………….…
………………………………………………………………….

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88

Stuurgroep Onderwijs van de stichting Lodewijk de Raet
Colloquia, rondetafelgesprekken en fora 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Website van de Stichting Lodewijk de Raet 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Andere informatiebronnen van de stichting Lodewijk de Raet:
…………………………………………………………..……...
……………………………………..…………………………...

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88

Pers
TV 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Radio 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Dagbladen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Weekbladen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88

Andere informatiebronnen
Informatiebronnen van andere koepels:
..…………………………………………………………..…….
………………………………………………………………….

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88

Onderwijszakboekje 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
Wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
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Andere informatiebronnen:
…………………………………………………………………

……………………………………………………..…………...
………………………………………..……………………..….

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 88
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6. Departement Onderwijs: Officieuze codificatie van de onderwijswetgeving en
reglementering ('blauwe producten')

6.1. Gebruikt u de 'blauwe producten'?

 Ja , meestal de gedrukte uitgave.
 Ja, meestal via de website van het departement Onderwijs.
 Neen (ga naar vraag 7)

6.2. Duid aan hoe u de 'blauwe producten' gebruikt (de door u meest gebruikte versie):
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Zo spoedig mogelijk na verschijnen neem ik de ‘blauwe producten’ grondig door. 1 2 3 4 5
Ik gebruik de 'blauwe producten' als de reglementering dient toegepast te worden
binnen de school.

1 2 3 4 5

Ik gebruik de 'blauwe producten' indien er twijfels zijn m.b.t. de toepassing van de
reglementering binnen de school.

1 2 3 4 5

Ik gebruik de 'blauwe producten' om heel gericht informatie in op te zoeken. 1 2 3 4 5

6.3. Duid aan in welke mate u het eens bent met onderstaande uitspraken over de 'blauwe producten':
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Verschijnen te laat 1 2 3 4 5 99
Bevatten concrete informatie 1 2 3 4 5 99
Bevatten inhoudelijke tekorten 1 2 3 4 5 99
Zijn duidelijk 1 2 3 4 5 99
Bevatten achterhaalde informatie 1 2 3 4 5 99
Hebben een aantrekkelijke vormgeving 1 2 3 4 5 99
Zijn omslachtig om een bepaalde reglementering in op te zoeken 1 2 3 4 5 99
Gebruiken de taal van de lezer 1 2 3 4 5 99
Bevatten informatie die op verschillende manieren te interpreteren is 1 2 3 4 5 99
Zijn een nuttig werkinstrument voor het dagelijks beleid van de school 1 2 3 4 5 99
Zijn slecht gestructureerd 1 2 3 4 5 99
Zijn belangrijk voor leerkrachten 1 2 3 4 5 99
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7. Departement Onderwijs: Coördinatie van omzendbrieven ('witte producten')

7.1. Gebruikt u de 'witte producten'?

 Ja , meestal de gedrukte uitgave.
 Ja, meestal via de website van het departement Onderwijs.
 Neen (ga naar vraag 8)

7.2. Duid aan hoe u de 'witte producten' gebruikt (de door u meest gebruikte versie):
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Zo spoedig mogelijk na verschijnen neem ik de ‘witte producten’ grondig door. 1 2 3 4 5
Ik gebruik de 'witte producten' als de reglementering dient toegepast te worden
binnen de school.

1 2 3 4 5

Ik gebruik de 'witte producten' indien er twijfels zijn m.b.t. de toepassing van de
reglementering binnen de school.

1 2 3 4 5

Ik gebruik de 'witte producten' om heel gericht informatie in op te zoeken. 1 2 3 4 5

7.3. Duid aan in welke mate u het eens bent met onderstaande uitspraken over de 'witte producten':
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Verschijnen te laat 1 2 3 4 5 99
Bevatten concrete informatie 1 2 3 4 5 99
Bevatten inhoudelijke tekorten 1 2 3 4 5 99
Zijn duidelijk 1 2 3 4 5 99
Bevatten achterhaalde informatie 1 2 3 4 5 99
Hebben een aantrekkelijke vormgeving 1 2 3 4 5 99
Zijn omslachtig om een bepaalde reglementering in op te zoeken 1 2 3 4 5 99
Gebruiken de taal van de lezer 1 2 3 4 5 99
Bevatten informatie die op verschillende manieren te interpreteren is 1 2 3 4 5 99
Zijn een nuttig werkinstrument voor het dagelijks beleid van de school 1 2 3 4 5 99
Zijn slecht gestructureerd 1 2 3 4 5 99
Zijn belangrijk voor leerkrachten 1 2 3 4 5 99
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8. Departement Onderwijs: Ronde van Vlaanderen van de administratie Basisonderwijs

8.1. Hoe frequent neemt u deel aan de Ronde van Vlaanderen van de administratie Basisonderwijs?

 Nooit (ga naar vraag 9)
 Soms
 Altijd

8.2. Duid aan in welke mate u het eens bent met onderstaande uitspraken over de Ronde van
Vlaanderen van de administratie Basisonderwijs:

Ronde van Vlaanderen van de administratie Basisonderwijs: H
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Duidelijke informatie 1 2 3 4 5 99
Wordt te weinig frequent georganiseerd 1 2 3 4 5 99
Informatie geeft nieuwe inzichten over het onderwijsbeleid 1 2 3 4 5 99
Is nuttig voor het schoolbeleid 1 2 3 4 5 99
Oppervlakkige informatie 1 2 3 4 5 99
Mogelijkheid tot vragen stellen 1 2 3 4 5 99
Informatie bevat inhoudelijke tekorten 1 2 3 4 5 99
Mogelijkheid tot kritische feedback over het gevoerde beleid 1 2 3 4 5 99
Informatie is achterhaald 1 2 3 4 5 99
Omvat te weinig informatie over reglementering in voorbereiding 1 2 3 4 5 99
Betrouwbare informatie 1 2 3 4 5 99
Deelname is belangrijk voor persoonlijk contact met de
beleidsverantwoordelijken

1 2 3 4 5 99

Deelname is belangrijk voor persoonlijk contact met collega’s 1 2 3 4 5 99

9. Departement Onderwijs: Klasse

9.1. Wordt Klasse voor Ouders uitgedeeld in deze school?

 Ja
 Nee

9.2. Hoe frequent leest u de verschillende edities van Klasse?

Ik lees….. Nooit Soms Altijd

Klasse voor Ouders 1 2 3

Klasse voor Leerkrachten 1 2 3
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Indien u Klasse voor Leerkrachten nooit leest, ga dan naar vraag 10.
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9.3. Duid aan in welke mate u het eens bent met onderstaande uitspraken over Klasse voor
Leerkrachten (de gedrukte versie):

Klasse voor Leerkrachten: H
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Bevat oppervlakkige informatie 1 2 3 4 5 99
Stelt het schoolleven realistisch voor 1 2 3 4 5 99
Bevat achterhaalde informatie 1 2 3 4 5 99
Heeft een aantrekkelijke vormgeving 1 2 3 4 5 99
Bevat te weinig informatie over reglementering in voorbereiding 1 2 3 4 5 99
Is duidelijk 1 2 3 4 5 99
Bevat te veel informatie 1 2 3 4 5 99
Ondersteunt het schoolbeleid 1 2 3 4 5 99
Gebruikt de taal van de lezer 1 2 3 4 5 99
Verhoogt de druk op leerkrachten 1 2 3 4 5 99
Geeft nuttige informatie over het onderwijsbeleid 1 2 3 4 5 99
Is te sterk gekleurd door het departement Onderwijs 1 2 3 4 5 99
Draagt bij tot positieve beeldvorming over onderwijs 1 2 3 4 5 99
Vormt een bedreiging voor de pedagogische vrijheid van de school 1 2 3 4 5 99

10. Departement Onderwijs: Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs

10.1. Kent u de Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs?

 Ja
 Neen (ga naar vraag 11)

10.2. Hebt u deze Gids voor ouders uitgedeeld in uw school?

 Ja
 Neen

10.3. Hebt u deze Gids voor ouders al eens geraadpleegd?

 Ja, de gedrukte uitgave.
 Ja, via de website van het departement Onderwijs.
 Neen
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11. Departement Onderwijs: Website

11.1. Hebt u toegang tot het internet?

 Ja
 Neen (ga naar vraag 12)

11.2. Kent u de website van het departement Onderwijs?

 Ja
 Neen (ga naar vraag 12)

11.3. Hoe frequent raadpleegt u deze website voor het opzoeken van volgende informatie?
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Wetgeving 1 2 3
Omzendbrieven 1 2 3
Basisinfo 1 2 3
Vragen en antwoorden door de scholen gesteld tijdens de Ronde van Vlaanderen 1 2 3
Informatie i.v.m. eindtermen en ontwikkelingsdoelen 1 2 3
Klasse 1 2 3
Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs 1 2 3
Persberichten 1 2 3
Praktische gegevens over het departement Onderwijs (organigram, publicaties, adres,
verantwoordelijkheden en telefoonnummers van medewerkers, ….)

1 2 3

11.4. Duid aan in welke mate u het eens bent met volgende uitspraken over de website van het
departement Onderwijs:

Website van het departement Onderwijs: H
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Bevat achterhaalde informatie 1 2 3 4 5 99
Heeft een aantrekkelijke vormgeving 1 2 3 4 5 99
Is te beperkt 1 2 3 4 5 99
Is gebruiksvriendelijk 1 2 3 4 5 99
Is overzichtelijk 1 2 3 4 5 99
Is handig om snel een bepaalde reglementering op te zoeken 1 2 3 4 5 99
Is een nuttig werkinstrument voor het dagelijks beleid van de school 1 2 3 4 5 99
Geeft nuttige informatie over het onderwijsbeleid 1 2 3 4 5 99
Bevat te weinig informatie over reglementering in voorbereiding 1 2 3 4 5 99
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Website van het departement Onderwijs: H
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Kan de schriftelijke informatie van het departement Onderwijs prima
vervangen

1 2 3 4 5 99

Vult de andere informatiebronnen van het departement Onderwijs aan 1 2 3 4 5 99
Is handig om snel praktische gegevens in op te zoeken 1 2 3 4 5 99

12. Het Gemeenschapsonderwijs: het Kaderblad

12.1. Leest u het Kaderblad?

 Ja, meestal de gedrukte versie.
 Ja, meestal via de website van het Gemeenschapsonderwijs.

 Nee (ga naar vraag 13)

12.2. Duid aan hoe u het Kaderblad gebruikt (de door u meest gebruikte versie):
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Zo spoedig mogelijk na verschijnen neem ik het Kaderblad grondig door. 1 2 3 4 5
Ik gebruik het Kaderblad als de reglementering dient toegepast te worden binnen de
school.

1 2 3 4 5

Ik gebruik het Kaderblad indien er twijfels zijn met de toepassing van de
reglementering binnen de school.

1 2 3 4 5

Ik gebruik het Kaderblad om heel gericht informatie in op te zoeken. 1 2 3 4 5

12.3. Duid aan in welke mate u het eens bent met onderstaande uitspraken over het Kaderblad:

Kaderblad: H
el

em
aa

l
o

n
ee

n
s

E
er

d
er

on
ee

n
s

N
eu

tr
aa

l

E
er

d
er

ee
n

s

H
el

em
aa

l
E

en
s

Ik
w

ee
t

h
et

n
ie

t

Verschijnt te laat 1 2 3 4 5 99
Bevat concrete informatie 1 2 3 4 5 99
Bevat inhoudelijke tekorten 1 2 3 4 5 99
Is duidelijk 1 2 3 4 5 99
Bevat achterhaalde informatie 1 2 3 4 5 99
Heeft een aantrekkelijke vormgeving 1 2 3 4 5 99
Is omslachtig om een bepaalde reglementering in op te zoeken 1 2 3 4 5 99
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Kaderblad: H
el

em
aa

l
o

n
ee

n
s

E
er

d
er

on
ee

n
s

N
eu

tr
aa

l

E
er

d
er

ee
n

s

H
el

em
aa

l
E

en
s

Ik
w

ee
t

h
et

n
ie

t

Gebruikt de taal van de lezer 1 2 3 4 5 99
Bevat informatie die op verschillende manieren te interpreteren is 1 2 3 4 5 99
Is een nuttig werkinstrument voor het dagelijks beleid van de school 1 2 3 4 5 99
Is slecht gestructureerd 1 2 3 4 5 99
Is belangrijk voor leerkrachten 1 2 3 4 5 99
Bevat te weinig informatie over de reglementering in voorbereiding 1 2 3 4 5 99
Bevat betrouwbare informatie 1 2 3 4 5 99
Geeft nuttige informatie over het onderwijsbeleid 1 2 3 4 5 99

13. Het Gemeenschapsonderwijs: Ronde van Vlaanderen

13.1. Hoe frequent neemt u deel aan de Ronde van Vlaanderen van het Gemeenschapsonderwijs?

 Nooit (ga naar vraag 14)
 Soms
 Altijd

13.2. Duid aan in welke mate u het eens bent met onderstaande uitspraken over de Ronde van
Vlaanderen van het Gemeenschapsonderwijs:

Ronde van Vlaanderen van het Gemeenschapsonderwijs: H
el

em
aa

l
o

n
ee

n
s

E
er

d
er

on
ee

n
s

N
eu

tr
aa

l

E
er

d
er

ee
n

s

H
el

em
aa

l
ee

n
s

Ik
w

ee
t

h
et

n
ie

t

Duidelijke informatie 1 2 3 4 5 99
Wordt te weinig frequent georganiseerd 1 2 3 4 5 99
Informatie geeft nieuwe inzichten over het onderwijsbeleid 1 2 3 4 5 99
Is nuttig voor het schoolbeleid 1 2 3 4 5 99
Oppervlakkige informatie 1 2 3 4 5 99
Mogelijkheid tot vragen stellen 1 2 3 4 5 99
Informatie bevat inhoudelijke tekorten 1 2 3 4 5 99
Informatie is achterhaald 1 2 3 4 5 99
Omvat te weinig informatie over reglementering in voorbereiding 1 2 3 4 5 99
Betrouwbare informatie 1 2 3 4 5 99
Deelname is belangrijk voor persoonlijk contact met collega’s 1 2 3 4 5 99
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14. Onderwijsvakbonden

14.1. Leest u tijdschriften van onderwijsvakbonden?

 Ja
 Nee (ga naar vraag 15)

14.2. Duid aan hoe u de tijdschriften van onderwijsvakbonden gebruikt:

H
el

em
aa

l
o

n
ee

n
s

E
er

d
er

o
n

ee
n

s

N
eu

tr
aa

l

E
er

d
er

ee
n

s

H
el

em
aa

l
ee

n
s

Zo spoedig mogelijk na ontvangst neem ik vakbondstijdschrift(en) grondig door. 1 2 3 4 5
Ik gebruik vakbondstijdschrift(en) als de reglementering dient toegepast te worden
binnen de school.

1 2 3 4 5

Ik gebruik vakbondstijdschrift(en) indien er twijfels zijn met de toepassing van de
reglementering binnen de school.

1 2 3 4 5

Informatiedoorstroming binnen de school:
verspreiding van informatie over het onderwijsbeleid

15. Omcirkel een getal van 1 tot 5 volgens het belang dat het informatiekanaal in uw school heeft
om informatie over het onderwijsbeleid van de Vlaamse overheid aan personeelsleden door
te geven. ‘1’ betekent dat het informatiekanaal in uw school volstrekt onbelangrijk is, terwijl
‘5’ betekent dat het heel belangrijk is.

1 = volstrekt onbelangrijk
2 = eerder onbelangrijk
3 = noch belangrijk, noch onbelangrijk
4 = eerder belangrijk
5 = heel belangrijk

Informatiekanaal Belang

Schriftelijk
Een mededelingenmap 1 2 3 4 5
Een prikbord 1 2 3 4 5
Persoonlijke postvakjes 1 2 3 4 5
Door de school samengestelde brochures, informatiepakketten e.d. 1 2 3 4 5
Door de school samengestelde periodieke nieuwsbrief 1 2 3 4 5
Andere schriftelijke kanalen:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

1 2 3 4 5

Mondeling
Een team- of personeelsvergadering 1 2 3 4 5
Briefing van alle personeelsleden (b.v. tijdens de pauze) 1 2 3 4 5
Informatiesessies, hearings e.d. op school (die personeelsleden vrijwillig kunnen bijwonen) 1 2 3 4 5
Persoonlijke gesprekken met één of meer personeelsleden 1 2 3 4 5
Andere mondelinge kanalen:…………………………………………..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

1 2 3 4 5

16. Gelieve aan te duiden in welke mate u het al dan niet met onderstaande stellingen eens bent:
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H
el

em
aa

l
o

n
ee

n
s

E
er

d
er

o
n

ee
n

s

N
eu

tr
aa

l

E
er

d
er

ee
n

s

H
el

em
aa

l
ee

n
s

Persoonlijke communicatie is binnen deze school de belangrijkste vorm waarin

informatie over onderwijsbeleid wordt uitgewisseld.

1 2 3 4 5

Om personeelsleden goed te informeren over het onderwijsbeleid is het vooral belangrijk om de
schriftelijke communicatiekanalen van de verschillende onderwijsinstanties ter
beschikking te stellen.

1 2 3 4 5

Ik breng de beleidsinformatie van het departement Onderwijs in een duidelijkere
taal over naar de personeelsleden.

1 2 3 4 5

Ik geef aanvullende uitleg bij de beleidsinformatie van het departement Onderwijs. 1 2 3 4 5
Ik zorg ervoor dat personeelsleden die er nood aan hebben, beschikken over

voldoende informatie over het onderwijsbeleid.

1 2 3 4 5

De meeste personeelsleden lezen steeds de schriftelijke informatie over het
onderwijsbeleid die in deze school beschikbaar is.

1 2 3 4 5

Als er op school informatiesessies over het onderwijsbeleid georganiseerd worden,
trachten de meeste personeelsleden aanwezig te zijn.

1 2 3 4 5

Ik geef enkel informatie over het onderwijsbeleid die de personeelsleden
rechtstreeks aanbelangt.

1 2 3 4 5

17. Gelieve voor de door u gekende informatiebronnen aan te duiden wat hiervan aan de
personeelsleden doorgegeven wordt.

In de eerste kolom onder ‘Niet doorgeven’ kunt u de informatiebronnen aanduiden die u onder geen
enkele vorm doorgeeft aan de personeelsleden. In de tweede kolom ‘gedeeltelijk’ kunt u aanduiden van
welke informatie u slechts gedeeltes doorgeeft aan de personeelsleden. In de derde kolom ‘volledig’ staan
de informatiebronnen die in hun geheel, zoals u ze krijgt, aan de personeelsleden doorgegeven worden.
De kolom ‘niet van toepassing’ kunt u aanduiden indien er informatiebronnen bij zijn die u zelf niet

ontvangt.

Informatiebronnen Niet
doorgeven

Gedeeltelijk Volledig Niet van
toepassing

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap -
departement Onderwijs
Officieuze codificatie van de onderwijswetgeving en
reglementering ('blauwe producten')

1 2 3 88

Coördinatie van de omzendbrieven ('witte producten') 1 2 3 88
Basisinfo 1 2 3 88
Brochures en rapporten van het departement Onderwijs 1 2 3 88

Het Gemeenschapsonderwijs

Kaderblad 1 2 3 88
Omzendbrieven van het Gemeenschapsonderwijs 1 2 3 88

VLOR
In Beraad 1 2 3 88
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18

Aanvullende informatie

18. Wanneer u aanvullende informatie wenst over de onderwijsreglementering, wie contacteert u
dan?
1) Kies uit onderstaande mogelijkheden links drie contactmogelijkheden waarvan u het

meeste gebruik maakt om bijkomende informatie te verkrijgen.
2) Motiveer vervolgens deze keuze. Geef voor elk van de drie aangeduide

contactmogelijkheden rechts de motieven voor uw keuze aan. U kan per
contactmogelijkheid meerdere motieven aanduiden.

Motieven
correcte
antwoorden

gemakkelijk
bereikbaar

snel
antwoord

persoonlijke
contacten

schoolspecifieke
informatie

andere:

Contact-
mogelijkheden:
 administratie

Basisonderwijs 1 2 3 4 5 …………….………
 infolijn van het

departement
Onderwijs

1 2 3 4 5 …………….………

 administratie van
het Gemeen-
schapsonderwijs

1 2 3 4 5 …………….………

 onderwijs-
vakbonden 1 2 3 4 5 …………….………

 collega -
directeur 1 2 3 4 5 …………….………

 andere:……….
…………………...
…………………...

1 2 3 4 5 …………….………

 andere:……….
…………………...
…………………...

1 2 3 4 5 …………….………

19. Duid aan hoe frequent u volgende instanties contacteert om informatie over de onderwijs-
reglementering te bekomen:

N
o

o
it

S
o

m
s

D
ik

w
ij

ls

De administratie Basisonderwijs 1 2 3

De Infolijn van het departement Onderwijs 1 2 3

De administratie van het Gemeenschapsonderwijs 1 2 3

Onderwijsvakbonden 1 2 3

Andere instanties:………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………

1 2 3
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Algemene evaluatie van de communicatie over het onderwijsbeleid

20. Duid aan in welke mate u het eens bent met de onderstaande stellingen:

H
el

em
aa

l
o

n
ee

n
s

E
er

d
er

on
ee

n
s

N
eu

tr
aa

l

E
er

d
er

ee
n

s

H
el

em
aa

l
ee

n
s

Ik
w

ee
t

h
et

n
ie

t

De informatie van het departement Onderwijs sluit goed aan bij mijn
informatiebehoeften.

1 2 3 4 5 99

De communicatiekanalen van het departement Onderwijs zijn goed geschikt
om mij te informeren over het onderwijsbeleid.

1 2 3 4 5 99

De relevante beleidsinformatie is moeilijk te filteren uit het totale
informatieaanbod van het departement Onderwijs.

1 2 3 4 5 99

De informatie over het onderwijsbeleid die nodig is om een optimaal
schoolbeleid te kunnen voeren, is gemakkelijk te verkrijgen bij het
departement Onderwijs.

1 2 3 4 5 99

De informatie van het departement Onderwijs is doorgaans duidelijk. 1 2 3 4 5 99
De informatie van het departement Onderwijs is doorgaans volledig. 1 2 3 4 5 99
Het departement Onderwijs informeert mij voldoende over de motieven voor
onderwijshervormingen.

1 2 3 4 5 99

Het departement Onderwijs is open in zijn communicatie. 1 2 3 4 5 99
Het departement Onderwijs speelt voldoende informatie door tijdens de
beleidsontwikkeling, dus voor de uiteindelijke beslissingen genomen
worden.

1 2 3 4 5 99

Indien in de pers bericht wordt over mogelijke wijzigingen in de onderwijs-
reglementering verwacht ik reactie van het departement Onderwijs.

1 2 3 4 5 99

Het departement Onderwijs geeft duidelijke informatie over het
onderwijsbeleid op middellange termijn.

1 2 3 4 5 99

De communicatie van het departement Onderwijs over het
onderwijsbeleid blokkeert scholen in hun beleidsvoering.

1 2 3 4 5 99

De informatie die bij beleidsveranderingen gecommuniceerd wordt, sluit
goed aan bij het beeld dat ik reeds van de situatie had.

1 2 3 4 5 99

Indien ik vragen heb m.b.t. de onderwijsreglementering weet ik steeds te
achterhalen tot wie ik mij kan wenden bij de administratie Basisonderwijs.

1 2 3 4 5 99

De beleidsverantwoordelijken staan sterk open voor reacties van scholen. 1 2 3 4 5 99
In het onderwijsbeleid wordt rekening gehouden met reacties van scholen. 1 2 3 4 5 99
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Persoonsgegevens

Wat is uw geboortejaar?

U bent Man  Vrouw

Hoe lang bent u al directeur aan deze school (dit schooljaar meegerekend)?

Was u daarvoor al directeur aan andere scholen?

 Ja  Neen

Zo ja, hoe lang?

Indien u nog bedenkingen hebt bij de communicatie over onderwijsbeleid kan u die hieronder
neerschrijven.

Hartelijk dank voor uw bereidwillige medewerking.
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Tabel B.1.2 Aantal scholen naar aantal respondenten per onderwijsniveau en onderwijsnet (absolute

cijfers en %).

Aantal respondenten
Basisonderwijs

Aantal respondenten
Secundair Onderwijs

0 1 2 3 0 1 2 3 4 5

GO
1) aantal
scholen

27 1 10 22 14 5 4 3 7 9

2) percentage 45% 19% 37% 33% 45% 21%
3) percentage
van scholen
die gereageerd
hebben

33% 67% 78% 32%

OGO
1) aantal
scholen

21 4 9 23 6 0 0 3 3 8

2) percentage 37% 23% 40% 30% 30% 40%
3) percentage
van scholen
die gereageerd
hebben

36% 64% 43% 57%

VGO
1) aantal
scholen

34 10 25 64 13 1 6 11 15 42

2) percentage 17% 26% 48% 15% 37% 48%
3) percentage
van scholen
die gereageerd
hebben

35% 65% 44% 56%

Tabel B.2.2 Respons in aantal respondenten per onderwijsniveau, -net en positie van de respondent

binnen de school, (absolute aantallen en %).

Basisonderwijs Secundair Onderwijs Totaal
per net

Dir Lkr Ouder Dir OP Lkr Ouder Lln

GO 28 / 60
47%

32 / 60
53%

28 / 60
47%

17 / 42
40%

20 / 42
48%

19 / 42
45%

19 / 42
45%

21 / 42
50%

184 /
390
47%

OVSG 34 / 57
60%

26 / 57
46%

31 / 57
54%

15 / 20
75%

14 / 20
70%

10 / 20
50%

11 / 20
55%

12 / 20
60%

153 /
271
56%

VSKO 90 / 133
68%

85 / 133
64%

82 / 133
62%

68 / 88
77%

63 / 88
72%

62 / 88
71%

63 / 88
72%

62 / 88
72%

575 /
839
69%

Totaal per
niveau
en positie

152 /
250
61%

143 /
250
57%

141 /
250
56%

100 /
150
67%

97 /
150
65%

91 /
150
61%

93 /
150
62%

95 /
150
63%

Totaal per
niveau

436 / 750
58%

476 / 750
63%

912 /
1500
61%



2

Bijlage 2 Communicatieaanbod

 Belang van de media

DEPARTEMENT ONDERWIJS

Blauwe producten

Tabel B.2.1 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het belang van de blauwe producten,

gecontroleerd voor de positie van de respondent, het onderwijsniveau en het net.

Belang van de

blauwe producten

(N = 410)

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

(p < .05)

Model net niv 3 11.07 7.55 0.0001 0.05

Var net 2 13.67 9.33 < 0.0001 GO > VGO

Var niveau 1 6.79 4.63 0.03 SO > BaO

Model net positie 4 10.32 7.13 < 0.0001 0.06

Var net 2 14.24 9.83 < 0.0001 GO > VGO

Var positie 2 7.44 5.14 0.0063 OP > dir

Witte Producten

Tabel B.2.2 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het belang van de omzendbrieven,

gecontroleerd voor de positie van de respondent, het onderwijsniveau en het net.

Belang van de

omzendbrieven

(N = 507)

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

(p < .05)

Model net niv 3 3.98 4.40 0.004 0.02

Var net 2 1.29 1.43 0.24 Geen

Var niveau 1 10.06 11.13 0.0009 SO > BaO

Model net positie 4 29.00 41.52 < .0001 0.25

Var net 2 1.08 1.55 0.21 Geen

Var positie 2 57.07 81.69 < .0001 OP >Dir > Lkr



3

Ronde van Vlaanderen

Tabel B.2.3 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het belang van de Ronde van

Vlaanderen, gecontroleerd voor de positie van de respondent, het onderwijsniveau en

het net van de school.

Belang van de

Rondes van

Vlaanderen

(N =307)

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

(p < .05)

Model net niv 3 14.97 16.23 <.0001 0.14

Var net 2 0.41 0.44 0.64 Geen

Var niveau 1 42.00 45.54 < .0001 SO > BaO

Model net positie 3 9.19 9.39 < .0001

Var net 2 0.88 0.90 0.41 Geen

Var positie 1 24.69 25.21 <.0001 OP > Dir

Klasse voor Leerkrachten

Tabel B.2.4 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het belang van Klasse voor

Leerkrachten, gecontroleerd voor de positie van de respondent, het onderwijsniveau en

het net van de school.

Belang van Klasse

voor Leerkrachten

(N = 766)

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

(p < .05)

Model net niv 3 17.47 16.28 < .0001 0.06

Var net 2 11.68 10.88 < .0001 GO > VGO, OGO

> VGO

Var niveau 1 25.98 24.20 < .0001 BaO > SO

Model net * positie Interactie
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Klasse voor Ouders

Tabel B.2.5 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het belang van Klasse voor Ouders,

gecontroleerd voor de positie van de respondent, het onderwijsniveau en het net van de

school.

Belang van Klasse

voor Ouders

(N = 821)

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

(p < .05)

Model net niv 3 32.11 25.6 < .0001 0.08

Var net 2 4.43 3.53 0.03 OGO > VGO,

GO > VGO

Var niveau 1 80.78 64.41 < .0001 BaO > SO

Model net positie 6 34.18 30.38 < .0001 0.18

Var net 2 7.15 6.35 0.0018 OGO > VGO,

GO> VGO

Var positie 4 47.38 42.11 < .0001 Oud > Lkr > lln,

OP, Dir

Klasse voor Jongeren

Tabel B.2.6 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het belang van Klasse voor Jongeren,

gecontroleerd voor de positie van de respondent, het onderwijsniveau en het net van de

school.

Belang van Klasse

voor Jongeren

(N = 373)

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

(p< .05)

Model net positie 6 16.85 16.12 < .0001 0.21

Var net 2 4.04 3.87 0.021 GO > VGO

Var positie 4 21.74 20.80 <.0001 Oud, Lln, > Lkr,

OP > Dir
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Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs

Tabel B.2.7 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het belang van de Gids voor ouders met

kinderen in het basisonderwijs, gecontroleerd voor de positie van de respondent, het

onderwijsniveau en het net van de school.

Belang van de Gids

voor Ouders

(N = 254)

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

(p< .05)

Model net positie 4 8.74 9.35 < .0001 0.13

Var net 2 1.11 1.18 0.31 Geen

Var positie 2 16.43 17.56 < .0001 Oud > Lkr > Dir

Website van het departement Onderwijs

Tabel B.2.8 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het belang van de Website van het

departement Onderwijs, gecontroleerd voor de positie van de respondent, het

onderwijsniveau en het net van de school.

Belang van de

Website

(N = 552)

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

(p< .05)

Model net niv 3 1.97 1.22 0.20 0.008

Var net 2 2.64 2.08 0.12 Geen

Var niveau 1 0.36 0.28 0.59 Geen

Model net positie 6 4.17 3.35 0.003 0.035

Var net 2 2.94 2.36 0.095 Geen

Var positie 4 4.87 3.91 0.003 OP > Dir, Lkr
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GEMEENSCHAPSONDERWIJS

Kaderblad

Tabel B.2.9 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het belang van het Kaderblad,

gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsniveau (subset met

enkele directeurs en leerkrachten).

Belang van het

Kaderblad (subset

zonder OP)

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model niv positie 2 5.08 8.14 0.0006 0.16

Var niv 1 0.17 0.27 0.60 Geen

Var positie 1 9.98 15.97 0.0001 Dir >Lkr

VGO

VSKO-Mededelingen

Tabel B.2.10 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het belang van de VSKO-

mededelingen, gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsniveau

(subset met enkel directeurs en leerkrachten).

Belang van de

VSKO-medelingen

(subset zonder OP)

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model niv positie 2 5.09 8.14 0.0006 0.16

Var niv 1 0.17 0.27 0.60 Geen

Var positie 1 9.98 15.97 0.0001 Dir > OP
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OVERKOEPELENDE OUDERVERENIGINGEN

Tabel B.2.11 Belang van de media van de overkoepelende ouderverenigingen, opgesplitst volgens de

positie van de respondent (gemiddelden, standaard deviatie en aantal antwoorden).

Informatiebron  Dir  OP  Lkr  Ouders  totaal
Bevraagd in het GO

EVO: Evocatief 

S.d.

N

3.32

1.04

43

2.54

1.21

11

3.75

1.12

20

3.70

1.02

30

3.43

ROGO-brochures 

S.d.

N

3.11

1.08

42

2.44

1.42

9

3.36

0.81

11

3.57

1.00

28

3.22

ROGO-website 

S.d.

N

3.04

1.22

27

2.25

2.25

8

2.80

0.83

5

3.22

0.94

18

2.96

Enkel bevraagd in het OGO

KOOGO-info 

S.d.

N

2.69

1.07

46

2.33

1.15

3

3.22

0.67

9

4.06

0.72

35

3.25

Bevraagd in het OGO en het VGO

VCOV: Brug 

S.d.

N

2.46

1.08

148

2.38

1.05

45

2.93

0.92

103

3.79

0.99

130

2.97

VCOV-dossiers 

S.d.

N

2.46

1.06

114

2.15

1.04

20

2.64

1.09

39

3.87

0.88

103

2.98

VCOV: website 

S.d.

N

1.91

1.01

79

2.00

0.91

18

2.24

1.01

25

3.40

1.04

65

2.48

Tabel B.2.12 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het belang van het tijdschrift Evocatief,

gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsniveau.

Belang van

Evocatief

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model niv positie

(subset zonder OP) 3 3.13 2.98 0.03 0.09

Var niveau 1 5.78 5.49 0.02 BaO > SO

Var positie 2 1.75 1.67 0.19 Geen
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Tabel B.2.13 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het belang van de KOOGO- info,

gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsniveau.

Belang van de

KOOGO - info

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model niv positie

(subset zonder OP) 3 14.69 19.15 <.0001 0.40

Var niveau 1 7.19 9.38 0.003 BaO > SO

Var positie 2 16.73 21.80 <.0001 Oud > Lkr, Dir

Tabel B.2.14 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het belang van het tijdschrift Brug van

het VCOV, gecontroleerd voor het onderwijsnet, de positie van de respondent en het

onderwijsniveau.

Belang van BRUG Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model niv net 2 4.67 3.49 0.03 0.016

Var niveau 1 2.72 2.03 0.155 Geen

Var net 1 6.76 5.05 0.02 VGO> OGO

Model net positie 4 36.94 36.35 < .0001 0.26

Var net 1 5.35 5.27 0.022 VGO > OGO

Var positie 3 47.05 46.29 <.0001 Oud> Lkr > Dir,

OP

Model niv positie

(subset zonder OP) 3 41.58 40.76 < .0001 0.24

Var niveau 1 0.09 0.09 0.76 Geen

Var positie 2 62.33 61.11 < 0001. Oud > Lkr > Dir
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 Gebruik van de media

Tabel B.2.15 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het gebruik van de blauwe producten,

gecontroleerd voor het onderwijsniveau en het onderwijsnet.

Gebruik van de

blauwe producten

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net niveau 3 4.08 4.49 0.004 0.04

Var net 2 5.04 5.55 0.004 GO > VGO

Var niveau 1 2.72 2.99 0.08 Geen

Tabel B.2.16 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het gebruik van de Witte producten,

gecontroleerd voor het onderwijsnet en de positie van de respondent in de school (enkel

secundair onderwijs).

Gebruik van de

witte producten

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net positie 3 0.39 1.57 0.19 0.03

Var net 2 0.09 0.36 0.70 Geen

Var positie 1 1.05 4.25 0.04 OP > Dir

Tabel B.2.17 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het gebruik van de Gids voor ouders

met kinderen in het basisonderwijs, gecontroleerd voor de positie van de respondent en

het onderwijsnet.

Gebruik van de

Gids voor ouders

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net positie 4 2.70 4.13 0.003 0.08

Var net 2 1.06 1.62 0.20 Geen

Var positie 2 4.33 6.62 0.001 Lkr > Oud, Dir
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Tabel B.2.18 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het gebruik van de tijdschriften van

onderwijsvakbonden, gecontroleerd voor de positie van de respondent en het

onderwijsnet.

Gebruik van de

tijdschriften van

vakbonden

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net niveau 3 0.37 1.53 0.20 0.01

Var net 2 0.002 0.01 0.99 Geen

Var niveau 1 1.08 4.49 0.03 SO > BaO*

*hoogste waarde = ‘niet lezen’, dus in het secundair onderwijs worden de tijdschriften van de
onderwijsvakbonden minder gelezen dan in het Basisonderwijs

Tabel B.2.19 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het de frequentie van het gebruik van

Klasse voor Leerkrachten, gecontroleerd voor de positie van de respondent en het

onderwijsnet.

Frequentie in het

gebruik van Klasse

voor Leerkrachten

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net positie 4 1.14 5.70 0.0002 0.04

Var net 2 0.51 2.55 0.08 Geen

Var positie 2 1.71 8.58 0.0002 Dir, Lkr > OP

Model niveau net 3 0.77 3.82 0.01 0.02

Var niveau 1 1.20 5.89 0.01 BaO > SO

Var net 2 0.45 2.22 0.11 Geen

Tabel B.2.20 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het de frequentie van het gebruik van

Klasse voor Ouders, gecontroleerd voor de positie van de respondent en het

onderwijsnet.

Frequentie in het

gebruik van Klasse

voor Ouders

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net positie 5 14.10 31.42 < .0001 0.17

Var net 2 0.66 1.48 0.23 Geen

Var positie 3 22.89 51.02 < .0001 Oud > Dir, Lkr >

OP

Model net niveau 3 24.87 56.24 < .0001 0.18

Var net 2 0.17 0.31 0.73 Geen
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Var niveau 1 72.81 164.63 < .0001 BaO > SO

Tabel B.2.21 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het de frequentie van het gebruik van

Klasse voor Jongeren, gecontroleerd voor de positie van de respondent en het

onderwijsnet.

Frequentie in het

gebruik van Klasse

voor Jongeren

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net positie 5 5.37 14.53 < .0001 0.16

Var net 2 0.82 2.21 0.1113 Geen

Var positie 3 8.33 22.54 < .0001 LLn > Lkr, Dir >

OP

Tabel B.2.22 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het de frequentie van het gebruik van

de Ronde van Vlaanderen van het departement Onderwijs, gecontroleerd voor de positie

van de respondent en het onderwijsnet.

Gebruik van de

Ronde van Vlaand.

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net niveau 3 1.52 2.46 0.06 0.02

Var net 2 0.30 0.49 0.61 Geen

Var niveau 1 3.62 5.87 0.02 SO > BaO

Tabel B.2.23 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het de frequentie van het gebruik van

de website van het departement Onderwijs, gecontroleerd voor de positie van de

respondent en het onderwijsnet.

Gebruik van de

Website dep.Ond.

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net niveau 3 1.52 2.46 0.06 0.02

Var net 2 0.30 0.49 0.61 Geen

Var niveau 1 3.62 5.87 0.02 SO > BaO
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Tabel B.2.24 Bekendheid van de website van het departement Onderwijs, volgens de positie van de

respondent en de het onderwijsniveau (in %).

Aandeel respondenten die de website van het departement Onderwijs kennen BaO SO

Directeurs 57 76

Ondersteunend personeel - 73

Leerkrachten 19 32

Ouders 27 28

Leerlingen - 22

Tabel B.2.25 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het de frequentie van het gebruik van

de website van het departement Onderwijs voor het opzoeken van wetgeving,

gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Wetgeving op de

Website dep.Ond.

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net positie 4 1.74 4.95 0.0007 0.07

Var net 2 0.14 0.10 0.67 Geen

Var positie 2 3.34 9.53 0.0001 Dir, OP > lkr

Tabel B.2.26 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het de frequentie van het gebruik van

de website van het departement Onderwijs voor het opzoeken van de omzendbrieven,

gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Wetgeving op de

Website dep.Ond.

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net positie 4 2.69 7.11 < .0001 0.10

Var net 2 0.68 0.34 0.90 0.41 Geen

Var positie 2 10.09 5.04 13.33 < .0001 Dir, OP > lkr

Tabel B.2.27 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het de frequentie van het gebruik van

de website van het departement Onderwijs voor het opzoeken van de informatie i.v.m.

eindtermen en ontwikkelingsdoelen, gecontroleerd voor de positie van de respondent en

het onderwijsnet.

Wetgeving op de

Website dep. Ond.

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net positie 4 1.20 3.78 0.0054 0.06

Var net 2 0.40 1.25 0.28 Geen
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Var positie 2 1.91 6.01 00029 Dir, Lkr > OP

Tabel B.2.28 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het de frequentie van het gebruik van

de website van het departement Onderwijs voor het opzoeken van Klasse, gecontroleerd

voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Wetgeving op de

Website dep.Ond.

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net positie 4 0.71 3.08 0.01 0.05

Var net 2 0.08 0.36 0.70 Geen

Var positie 2 1.33 5.79 0.003 Dir > OP

Tabel B.2.29 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het gebruik van de blauwe producten

(gedrukte of elektronische versie), gecontroleerd voor de positie van de respondent en

het onderwijsnet.

Gebruik van de

blauwe producten.

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net positie 3 3.31 3.62 0.01 0.03

Var net 2 4.80 5.24 0.005 GO > VGO

Var positie 1 0.43 0.47 0.49 Geen

Tabel B.2.30 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het gebruik van de blauwe producten

(gedrukte of elektronische versie), gecontroleerd voor het onderwijsniveau en het

onderwijsnet.

Gebruik van de

blauwe producten

(subset zonder OP)

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net niveau 3 4.99 5.69 0.0009 0.07

Var net 2 5.15 5.87 0.003 GO > VGO

Var niveau 1 5.95 6.78 0.009 SO > BaO

Tabel B.2.31 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het gebruik van de Gids voor ouders

met kinderen in het basisonderwijs (gedrukte of elektronische versie), gecontroleerd

voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.
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Gebruik van de

Gids voor ouders.

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net positie 4 2.70 4.13 0.003 0.08

Var net 2 1.06 1.62 0.20 Geen

Var positie 2 4.33 6.62 0.001 Lkr> Oud, Dir

Tabel B.2.32 Verdeling van de toegang tot Internet, volgens de positie van de respondent en het

onderwijsniveau (in%).

Aandeel respondenten die toegang hebben tot Internet BaO SO

Directeurs 65 97

Ondersteunend personeel - 75

Leerkrachten 50 72

Ouders 50 72

Leerlingen - 89



15

 Beoordeling van de media

Tabel B.2.33 Beoordeling van de schriftelijke media: blauwe producten (BLAUW), witte producten

(WIT), Kaderblad (GO), VSKO-Mededelingen (VSKO) en OVSG-Nieuws (OVSG)

(gemiddelden, standaarddeviatie en aantal respondenten).

Positieve uitspraken BLAUW

N=349

WIT

N=349

GO

N=65

OVSG

N=63

VSKO

N=221

Bevat concrete informatie 3.73

0.97

N=198

4.19

0.73

N=332

4.07

0.80

N=60

4.14

0.61

N=57

4.38

0.64

N=211

Is duidelijk 3.00

0.99

N=203

3.53

0.87

N=332

3.61

0.96

N=59

3.91

0.56

N=54

4.20

0.69

N=213

Heeft een aantrekkelijke vormgeving 2.27

1.00

N=200

2.55

0.99

N=329

3.10

1.13

N=60

2.72

0.98

N=57

3.04

0.89

N=213

Gebruikt de taal van de lezer 2.26

0.93

N=203

2.83

0.99

N=328

3.10

0.91

N=60

3.80

0.61

N=57

3.79

0.80

N=214

Is een nuttig werkinstrument voor het dagelijks
beleid van de school

3.24

1.03

N=201

4.03

0.90

N=328

3.88

0.88

N=60

3.52

0.83

N=56

4.29

0.73

N=211

Is belangrijk voor leerkrachten 2.28

0.98

N=197

2.78

0.86

N=325

3.49

1.07

N=59

3.05

0.86

N=56

3.07

1.07

N=208

Bevat betrouwbare informatie _ _ 3.90

0.67

N=61

3.98

0.67

N=56

4.19

0.67

N=212

Negatieve uitspraken BLAUW

N=349

WIT

N=349

GO

N=65

OVSG

N=63

VSKO

N=221

Verschijnt te laat 3.20

0.89

N= 185

3.00

1.00

N=310

2.88

0.89

N=57

2.85

0.95

N=55

2.89

1.05

N=207

Bevat inhoudelijke tekorten 2.81

0.83

N=167

2.63

0.88

N=288

2.88

0.76

N=52

2.86

0.70

N=56

2.50

0.82

N=193

Bevat achterhaalde informatie 2.86

0.87

N=178

2.54

0.87

N=293

2.77

0.88

N=52

2.73

0.77

N=52

2.36

0.81

N=199

Bevat informatie die op verschillende manieren te
interpreteren is

3.25

0.80

N=194

2.97

0.86

N=323

2.81

0.79

N=57

2.67

0.77

N=55

2.53

0.82

N=205

Is omslachtig om een reglementering in op te
zoeken

3.44

1.11

N=202

2.98

1.03

N=326

3.05

1.09

N=60

2.96

0.92

N=57

2.40

1.05

N=214
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Is slecht gestructureerd 3.14

0.82

N=196

2.78

0.86

N=323

2.69

0.92

N=58

2.68

0.90

N=56

2.17

0.90

N=213

Geeft nuttige informatie over het onderwijsbeleid _ _ 3.59

0.89

N=59

4.02

0.72

N=56

4.05

0.81

N=211

Bevat te weinig informatie over de reglementering
in voorbereiding

_ _ 3.39

0.97

N=58

2.94

0.87

N=55

3.05

0.94

N=204

Tabel B.2.34 Beoordeling van de Ronde van Vlaanderen van het departement Onderwijs (DO), de

administratie van het gemeenschapsonderwijs (GO), OVSG, VSKO (gemiddelden,

standaarddeviatie en aantal respondenten).

Positieve uitspraken DO

N=349

GO

N=65

OVSG

N=63

VSKO

N=221

Duidelijke informatie 3.85

0.88

N=257

3.47

0.92

N=42

4.04

0.80

N=48

3.83

0.78

N=142

Is nuttig voor het schoolbeleid 3.89

0.85

N=258

3.57

0.97

N=42

4.16

0.62

N=49

3.94

0.78

N=141

Informatie geeft nieuwe inzichten over het
onderwijsbeleid

3.74

0.87

N=257

3.40

1.06

N=42

4.02

0.66

N=49

3.64

0.79

N=141

Mogelijkheid tot vragen stellen 3.78

0.91

N=259

3.76

0.89

N=41

4.35

0.52

N=49

3.74

0.90

N=142

Betrouwbare informatie 3.92

0.78

N=253

3.76

0.76

N=42

4.12

0.66

N=49

4.01

0.70

N=142

Deelname is belangrijk voor persoonlijk contact met
collega’s

3.64

1.06

N=258

4.12

0.93

N=41

4.39

0.92

N=48

3.80

1.00

N=141

Mogelijkheid tot kritische feedback over het gevoerde
beleid

2.90

1.00

N=251

- - -

Deelname is belangrijk voor persoonlijk contact met
beleidsverantwoordelijken

3.46

1.19

N=258

- - -

Negatieve uitspraken DO

N=349

GO

N=65

OVSG

N=63

VSKO

N=221

Informatie bevat inhoudelijke tekorten 2.72

0.88

2.88

0.83

2.55

0.68

2.61

0.84
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N=236 N=42 N=49 N=134

Informatie is achterhaald 2.18

0.94

N=247

2.74

0.77

N=42

2.29

0.71

N=48

2.18

0.80

N=138

Te weinig frequent georganiseerd 3.38

0.09

N=255

3.52

0.94

N=42

3.39

1.09

N=48

3.10

1.04

N=141

Oppervlakkige informatie 2.58

0.98

N=254

2.93

0.92

N=42

2.44

0.71

N=48

2.49

0.80

N=141

Omvat te weinig informatie over reglementering in
voorbereiding

3.07

0.94

N=248

3.17

0.83

N=41

2.63

0.87

N=48

2.91

0.99

N=140

Tabel B.2.35 Beoordeling van de schriftelijke media: Klasse voor Leerkrachten (KVL), Klasse voor

Jongeren (KVJ), Klasse voor Ouders (KVO), Evocatief - Ouders voor ouders (EVOC),

KOOGO-info (KOOGO), BRUG (gemiddelden, standaarddeviatie en aantal respondenten).

Positieve uitspraken KVL

N=583

KVJ

N=95

KVO

N=234

EVOC

N=47

KOOGO
N=42

BRUG

N=145

Is duidelijk 3.94

0.79

N=562

3.36

0.99

N=78

3.89

0.85

N=188

3.44

0.96

N=16

3.59

0.80

N=32

3.78

0.78

N=99

Heeft een aantrekkelijke vormgeving 4.05

0.90

N=561

3.47

1.14

N=79

3.77

0.93

N=185

2.75

1.12

N=16

3.32

0.94

N=31

3.54

0.91

N=100

Gebruikt de taal van de lezer 3.98

0.74

N=561

3.90

0.79

N=80

3.98

0.79

N=188

3.81

0.75

N=16

3.68

0.87

N=31

3.76

0.80

N=101

Geeft nuttige informatie over het
onderwijsbeleid

3.60

0.84

N=558

3.24

0.69

N=70

3.56

0.84

N=186

3.33

0.90

N=15

3.35

0.98

N=31

3.83

0.77

N=99

Draagt bij tot positieve beeldvorming over
onderwijs

3.49

0.89

N=552

3.38

0.96

N=74

3.75

0.77

N=189

3.20

1.15

N=15

3.6

0.67

N=30

3.74

0.77

N=100

Stelt het schoolleven realistisch voor 3.67

0.92

N=560

3.60

0.89

N=77

3.80

0.80

N=187

- - -

Ondersteunt het schoolbeleid 3.12

0.94

N=547

- - - - -

Negatieve uitspraken KVL

N=583

KVJ

N=95

KVO

N=234

EVOC

N=47

KOOGO

N=42

BRUG

N=145

Bevat achterhaalde informatie 2.25 2.75 2.30 3.19 2.59 2.22



18

0.80

N=548

0.88

N=72

0.89

N=181

1.11

N=16

0.80

N=30

0.81

N=98

Bevat oppervlakkige informatie 2.43

0.99

N=548

2.77

0.90

N=77

2.45

1.00

N=187

3.37

1.09

N=16

2.68

1.01

N=31

2.40

0.94

N=100

Bevat te weinig informatie over
reglementering in voorbereiding

3.38

0.91

N=542

3.34

0.84

N=71

3.53

0.87

N=176

3.27

0.96

N=15

3.19

0.87

N=31

3.07

0.76

N=98

Is te sterk gekleurd door... (departement
Onderwijs of koepel)

2.93

0.96

N=542

2.71

0.82

N=65

2.93

0.88

N=178

2.75

0.45

N=12

2.43

0.83

N=28

3.01

0.88

N=98

Bedreigt de pedagogische vrijheid van de
school

2.28

0.99

N=551

- - - - -

Is te beknopt - 3.00

0.95

N=79

3.08

1.01

N=188

3.07

0.96

N=15

3.13

0.78

N=30

2.75

0.82

N=99

Bevat te veel informatie 2.43

0.92

N=553

- - - - -

Verhoogt de druk op leerkrachten 2.55

1.02

N=554

- - - - -

Tabel B.2.36 Beoordeling van de Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs (gemiddelde,

standaarddeviatie en aantal respondenten).

Positieve uitspraken  S.d. N

Duidelijke informatie 3.98 0.52 63

Heeft een aantrekkelijke vormgeving 3.52 0.86 63

Gebruikt de taal van de lezer 3.79 0.66 61

Bevat volledige informatie 3.53 0.70 60

Ondersteunt het schoolbeleid 3.38 0.67 21(enkel lkrn)

Is nuttig voor leerkrachten 3.45 0.91 22 (enkel lkrn)

Negatieve uitspraken  S.d. N

Oppervlakkige informatie 2.48 0.88 63

Informatie is achterhaald 2.40 0.78 60
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Is omslachtig om een reglementering in op te zoeken 2.54 0.88 59

Tabel 2.37 Beoordeling van de website van het departement Onderwijs (gemiddelde, standaarddeviatie

en aantal respondenten)

Positieve uitspraken  S.d. N

Heeft een aantrekkelijke vormgeving 3.36 0.75 240

Geeft nuttige informatie over het onderwijsbeleid 3.51 0.79 238

Is gebruiksvriendelijk 3.57 0.80 243

Is overzichtelijk 3.51 0.76 242

Is handig om een bepaalde reglementering in op te zoeken 3.46 0.76 242

Kan de schriftelijke informatiekanalen van het departement

Onderwijs vervangen

2.95 1.18 242

Vult de andere informatiebronnen van het departement Onderwijs

aan

3.68 0.80 237

Is handig om praktische gegevens in op te zoeken 3.66 0.95 249

Is nuttig voor het dagelijks beleid van de school 3.44 0.95 174

(enkel dir. en
onderst. pers.)

Negatieve uitspraken
 S.d. N

Bevat achterhaalde informatie 2.45 0.75 223

Bevat te weinig informatie over reglementering in voorbereiding 3.28 0.77 234

Is te beperkt 2.93 0.80 231

Is te weinig afgestemd op ouders/leerlingen (ouders en leerlingen) 3.45 1.06
40

(enkel ouders
en leerlingen)
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Bijlage 3 De directeur als spil van de communicatie

Tabel B.3.1 Variantie-analyse van de relatie tussen de mate waarin de directeur anticipeert op de

onderwijsreglementering en het belang dat hij toekent aan de verschillende

informatiekanalen (significante resultaten).

Verband tussen de mate
waarin de directeur anticipeert
op de onderwijsregelgeving
en het belang dat hij toekent
aan:

Df Ms F p R² Significante groepsverschillen
(p <.05)

Basisinfo 1 3.92 5.19 0.0242 0.04 2 > 1

Klasse voor Leerkrachten 1 8.20 6.40 0.0121 0.03 2 > 1

Ronde van Vlaanderen
departement Onderwijs

1 5.77 5.43 0.0207 0.02 2 > 1

Website departement
Onderwijs

1 5.73 4.08 0.0447 0.02 2 > 1

Barometer 1 5.01 8.14 0.0055 0.09 2 > 1

In beraad 1 10.79 9.95 0.0019 0.05 2 > 1

Colloquia, rondetafelgesprekken
en fora van LdR

1 18.90 18.46 <.0001 0.15 2 > 1

Wetenschappelijke
tijdschriften en vakbladen

1 6.57 6.47 0.0117 0.03 2 > 1

1 = eerder reactieve directeurs

2 = eerder proactieve directeurs

Tabel B.3.2 Variantie-analyse van de relatie tussen de leiderschapsstijl van de directeur en het belang

dat hij toekent aan de verschillende informatiekanalen (significante resultaten).

Verband tussen de leider-
schapsstijl van de directeur en
het belang dat hij toekent aan:

Df Ms F p R² Significante groepsverschillen
(p <.05)

Klasse voor Leerkrachten 2 6.16 4.76 0.0094 0.04 3 > 1

Wetenschappelijke
tijdschriften en vakbladen

2 5.75 5.76 0.0037 0.06 3 en 2 > 1

1 = directieve directeur

2 = noch directieve, noch participatieve directeur

3 = participatieve directeur
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Tabel B.3.3 Variantie-analyse van de relatie tussen de betrokkenheid van de leerkrachten in de

besluitvorming op school en het belang dat de directeur toekent aan de verschillende

informatiekanalen (significante resultaten).

Verband tussen de leider-
schapsstijl van de directeur en
het belang dat hij toekent aan:

Df Ms F p R² Significante groepsverschillen
(p <.05)

Klasse voor Leerkrachten 2 9.84 8.08 0.0004 0.08 3 en 2 > 1

Wetenschappelijke
tijdschriften en vakbladen

2 4.53 4.27 0.0157 0.05 3 > 1

Vakbondstijdschriften 2 3.99 3.09 0.0481 0.03 3 > 1

1 = directeur realiseert een zwakke betrokkenheid van leerkrachten in de besluitvorming
2 = directeur realiseert een matige betrokkenheid van leerkrachten in de besluitvorming
3 = directeur realiseert een sterke betrokkenheid van leerkrachten in de besluitvorming

Tabel B.3.4 Variantie-analyse van de relatie tussen de mate waarin de directeur anticipeert op de

onderwijsreglementering en de wijze waarop hij de media gebruikt (significante resultaten).

Verband tussen de mate
waarin de directeur anticipeert
op de onderwijsregelgeving
en het gebruik van de media:

Df Ms F p R² Significante groepsverschillen
(p <.05)

Witte producten: gebruik 1 1 8.09 4.98 0.0266 0.02 2 > 1

Witte producten: gebruik 2 1 2.39 4.33 0.0386 0.02 2 > 1

Vakbondstijdschriften:
gebruik 2

1 9.02 6.78 0.0101 0.04 2 > 1

1 = eerder reactieve directeurs
2 = eerder proactieve directeurs

Gebruik 1: zo spoedig mogelijk na ontvangst doornemen
Gebruik 2: raadplegen indien de reglementering moet worden toegepast

Tabel B.3.5 Variantie-analyse van de relatie tussen de leiderschapsstijl van de directeur en we wijze

waarop hij de media gebruikt (significante resultaten).

Verband tussen de leider-
schapsstijl van de directeur en
het gebruik van de media

Df Ms F p R² Significante groepsverschillen
(p <.05)

Blauwe producten: gebruik 2 2 6.41 4.03 0.0199 0.05 2 > 1

Witte producten: gebruik 1 2 6.03 3.63 0.0281 0.03 3 > 1

Witte producten: gebruik 2 2 2.29 4.22 0.0158 0.03 3 > 1

Kaderblad: gebruik 1 2 3.31 5.26 0.0093 0.20 3 en 2 > 1

1 = directieve directeur
2 = noch directieve, noch participatieve directeur
3 = participatieve directeur
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Gebruik 1: zo spoedig mogelijk na ontvangst doornemen
Gebruik 2: raadplegen indien de reglementering moet worden toegepast

Tabel B.3.6 Variantie-analyse van de relatie tussen de betrokkenheid van de leerkrachten in de
besluitvorming op school en de wijze waarop de directeur de media gebruikt (significante
resultaten).

Verband tussen de leider-
schapsstijl van de directeur en
het belang dat hij toekent aan:

Df Ms F p R² Significante groepsverschillen
(p <.05)

Witte producten: gebruik 1 2 13.74 8.43 0.0003 0.08 3 > 1

Vakbondstijdschriften:
gebruik 2

2 5.20 3.79 0.0255 0.06 3 > 1

1 = directeur realiseert een zwakke betrokkenheid van leerkrachten in de besluitvorming
2 = directeur realiseert een matige betrokkenheid van leerkrachten in de besluitvorming
3 = directeur realiseert een sterke betrokkenheid van leerkrachten in de besluitvorming

Gebruik 1: zo spoedig mogelijk na ontvangst doornemen
Gebruik 2: raadplegen indien de reglementering moet worden toegepast
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Bijlage 4 Inspraakorganen

Tabel B.4.1 Variantie-analyse van de relatie tussen de invloed van het inspraakorgaan op het
schoolbeleid en het belang van de brochures en rapporten van het departement Onderwijs,
gecontroleerd voor het onderwijsniveau.

Verband belang brochures
en rapporten departement
Onderwijs en

Df Ms F P R² Significante
groepsverschillen (p<.05)

Invloed inspraakorgaan

Model invloed niveau
var invloed

var onderwijsniveau

2

3
2

1

3.81

2.68
3.61

0.42

5.63

3.95
5.32

0.63

0.0044

0.0095
0.0058

0.4297

0.07

0.07

3 > 1

3 > 1

1= lid van een inspraakorgaan met weinig invloed op het schoolbeleid
2= lid van een inspraakorgaan met een matige invloed op het schoolbeleid
3=lid van een inspraakorgaan met veel invloed op het schoolbeleid

Tabel B.4.2 Variantie-analyse van de relatie tussen de invloed van het inspraakorgaan op het

schoolbeleid en de tevredenheid met de informatie die de school verstrekt, gecontroleerd

voor het onderwijsniveau.

Verband
‘Ik heb voldoende aan de
informatie over het onder-
wijsbeleid die deze school via
haar eigen kanalen verstrekt.’

en
Df Ms F P R²

Significante
groepsverschillen (p<.05)

Invloed inspraakorgaan

Model invloed niveau
var invloed

var onderwijsniveau

2

3
2

1

9.64

7.14
8.98

2.13

9.17

6.83
8.60

2.04

0.0002

0.0002
0.0003

0.1550

0.08

0.09

3 en 2 > 1

3 en 2 > 1

1=lid van een inspraakorgaan met weinig invloed op het schoolbeleid
2=lid van een inspraakorgaan met matige invloed op het schoolbeleid
3=lid van een inspraakorgaan met veel invloed op het schoolbeleid
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Tabel B.4.3 Variantie-analyse van de relatie tussen de invloed van het inspraakorgaan op het

schoolbeleid en de tevredenheid met de initiatieven die de overheid neemt om ouders te

informeren, gecontroleerd voor het onderwijsniveau.

Verband
‘Het departement Onderwijs
neemt voldoende initiatieven om
ouders te informeren over haar
onderwijsbeleid’
en

Df Ms F P R²
Significante

groepsverschillen (p<.05)

Invloed inspraakorgaan

Model invloed niveau
var invloed

var onderwijsniveau

2

3
2

1

2.69

1.80
2.70

0.04

3.45

2.31
3.46

0.05

0.0337

0.0783
0.0336

0.8299

0.04

0.04

3 en 2 > 1

2 > 1

Tabel B.4.4 Variantie-analyse van de relatie tussen de kwaliteit van de leerlingenraad en de algemene

evaluatie van de communicatie van de overheid over het onderwijsbeleid.

Verband algemene evaluatie
van de communicatie van de
overheid over het onderwijs-
beleid en

Df Ms F P R²
Significante

groepsverschillen (p<.05)

Kwaliteit leerlingenraad 2 0.97 3.63 0.0320 0.10 3 > 1
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Bijlage 5 Prioritaire aanspreekpunten

Tabel B.5.1 Motieven om een aanspreekpunt te gebruiken om informatie over de

onderwijsreglementering te bekomen (in %).

DIRECTEURS

Totaal: N = 250

N correct

antwoord

snel

antwoord

gemakkelijk

bereikbaar

persoonlijke

contacten

schoolspecifieke

informatie

adm. BaO / SO 196 75 53 43 15 39

Infolijn dep. Ond. 19 63 37 47 5 11

koepel / adm. GO

(onderwijsnet)

202 60 53 52 33 43

onderwijsvakbond 51 45 47 45 28 24

schoolbestuur (niet

voor GO)

55 36 44 60 69 60

collega-directeur 186 11 41 65 81 37

ONDERSTEUNEND

PERSONEEL

Totaal: N= 94

N correct

antwoord

snel

antwoord

gemakkelijk

bereikbaar

persoonlijke

contacten

schoolspecifieke

informatie

administratie SO 83 77 53 49 30 33

Infolijn dep. Ond. 14 57 21 36 7 36

koepel / adm. GO

(onderwijsnet)

60 67 40 27 18 50

onderwijsvakbond 18 44 56 39 44 17

schoolbestuur (niet

voor GO)

21 29 48 43 38 43

collega andere school 61 8 48 53 77 25

LEERKRACHTEN

Totaal: N = 232

N correct

antwoord

snel

antwoord

gemakkelijk

bereikbaar

persoonlijke

contacten

situatiespecifieke

informatie

departement Onderwijs 32 72 25 22 3 22

Infolijn dep. Ond. 19 42 37 26 5 16

koepel / adm. GO

(onderwijsnet)

49 55 10 25 14 47

onderwijsvakbond 121 59 34 41 34 51



26

DIRECTEURS

Totaal: N = 250

N correct

antwoord

snel

antwoord

gemakkelijk

bereikbaar

persoonlijke

contacten

schoolspecifieke

informatie

schoolbestuur (niet

voor GO)

31 42 10 36 61 61

de directeur 209 35 49 75 64 41

lokale raad /

participatieraad

31 13 29 22 71 23

administratieve

medew. v/d school

155 37 50 77 54 33

OUDERS

Totaal: N = 226

N correct

antwoord

snel

antwoord

gemakkelijk

bereikbaar

persoonlijke

contacten

situatiespecifieke

informatie

departement Onderwijs 17 47 18 24 6 65

Infolijn dep. Ond. 13 46 46 31 8 31

koepel / adm. GO

(onderwijsnet)

17 47 18 24 24 47

de directeur 203 41 48 70 62 35

lokale raad /

participatieraad

53 28 23 20 60 38

administratieve

medew. v/d school

59 32 39 76 46 25

een leerkracht 115 18 40 66 66 38

overkoepelende

oudervereniging

83 42 22 33 25 45
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WEGLATEN (volgens Verhoeven)

Tabel 2?? Chikwadraattoets van de relatie tussen de positie van de respondenten in de school

(directeur of ondersteunend personeel) en het contacteren van het departement Onderwijs

om informatie over de onderwijsreglementering te bekomen.

Contacteren departement

Onderwijs (dir en op)

Df Chisq p Significante groepsverschillen

(p < .01)

Chi-kwadraat: positie 1 4.37 0.0366 op > dir

Tabel 3?? Chikwadraattoets van de relatie tussen de positie van de respondenten in de school

(directeur of ondersteunend personeel) en het contacteren van het onderwijsnet om

informatie over de onderwijsreglementering te bekomen.

Contacteren onderwijsnet (dir en

op)

Df Chisq p Significante groepsverschillen

(p < .01)

Chi-kwadraat: positie 1 10.84 0.001 dir > op

Tabel 4?? Chikwadraattoets van de relatie tussen de positie van de respondenten in de school en het

contacteren van een onderwijsvakbond om informatie over de onderwijsreglementering te

bekomen.

Contacteren onderwijsvakbond

(dir, op, lkr)

Df Chisq p Significante groepsverschillen

(p < .01)

Chi-kwadraat: positie 2 64.62 <.0001 lkr > dir en op

Tabel 5?? Chikwadraattoets van de relatie tussen het onderwijsniveau van de directeur en het

contacteren van het onderwijsnet om informatie over de onderwijsreglementering te

bekomen.

Contacteren onderwijsnet (dir) Df Chisq p Significante groepsverschillen

(p < .01)

Chi-kwadraat: onderwijsniveau 1 5.57 0.0183 SO > BaO

Tabel 6?? Chikwadraattoets van de relatie tussen het onderwijsniveau van de directeur en het

contacteren van een onderwijsvakbond om informatie over de onderwijsreglementering te

bekomen.

Contacteren onderwijsvakbond

(dir)

Df Chisq p Significante groepsverschillen

(p < .01)

Chi-kwadraat: onderwijsniveau 1 7.24 0.007 BaO > SO
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Tabel 7?? Chikwadraattoets van de relatie tussen het onderwijsnet van de directeur en het contacteren

van een collega-directeur om informatie over de onderwijsreglementering te bekomen.

Contacteren collega-directeur

(dir)

Df Chisq p Significante groepsverschillen

(p < .01)

Chi-kwadraat: onderwijsnet 2 9.59 0.008 GO en VGO > OGO

Tabel 8?? Chikwadraattoets van de relatie tussen het onderwijsniveau van de leerkracht en het

contacteren van administratieve medewerkers om informatie over de

onderwijsreglementering te bekomen.

Contacteren administratieve

medewerkers (lkr)

Df Chisq p Significante groepsverschillen

(p < .01)

Chi-kwadraat: onderwijsniveau 1 15.75 0.001 SO > BaO

Tabel 9?? Chikwadraattoets van de relatie tussen het onderwijsniveau van de leerkracht en het

contacteren van de koepel / administratie GO om informatie over de

onderwijsreglementering te bekomen.

Contacteren onderwijsnet (lkr) Df Chisq p Significante groepsverschillen

(p < .01)

Chi-kwadraat: onderwijsniveau 1 5.33 0.0210 SO > BaO

Tabel 10?? Chikwadraattoets van de relatie tussen het onderwijsnet van de leerkracht en het

contacteren van een onderwijsvakbond om informatie over de onderwijsreglementering te

bekomen.

Contacteren onderwijsvakbond

(lkr)

Df Chisq p Significante groepsverschillen

(p < .01)

Chi-kwadraat: onderwijsnet 2 7.20 0.0273 VGO > GO en OGO

Tabel 11?? Chikwadraattoets van de relatie tussen het onderwijsnet van de ouders en het contacteren

van een overkoepelende oudervereniging om informatie over de onderwijsreglementering te

bekomen.

Contacteren overkoepelende

oudervereniging (ouders)

Df Chisq p Significante groepsverschillen

(p < .01)

Chi-kwadraat: onderwijsnet 2 7.96 0.019 OGO en VGO > GO
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Bijlage 6 Informatiedoorstroming

Tabel B.6.1 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het uitdelen van Klasse voor Ouders

door directeurs, gecontroleerd voor het onderwijsniveau en het onderwijsnet.

Uitdelen van Klasse

voor Ouders

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model niveau net 3 2.03 17.65 < .0001 0.18

Var niveau 1 5.85 50.87 < .0001 SO > BaO*

Var net 2 0.11 0.97 0.38 Geen

Tabel B.6.2 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het bekomen van Klasse voor Ouders,

gecontroleerd voor het onderwijsniveau en het onderwijsnet.

Bekomen van Klasse

voor Ouders

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net niveau 3 1.24 8.30 < .0001 0.11

Var net 2 0.0009 0.01 0.99 Geen

Var niveau 1 3.69 24.61 <.0001 SO > BaO

Tabel B.6.3 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het bekomen van Klasse voor Jongeren

gecontroleerd voor het onderwijsnet.

Bekomen van Klasse

voor Jongeren

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net 2 0.44 4.08 0.02 0.08

Var net 2 0.44 4.04 0.02 VGO > GO
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Tabel B.6.4 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het uitdelen van het OVSG nieuws

door directeurs van het OGO, gecontroleerd voor het onderwijsniveau.

Uitdelen van het

OVSG-nieuws

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model niveau 1 4.25 12.50 0.0009 0.21

Var niveau 1 4.25 12.50 0.0009 SO > BaO

Tabel B.6.5 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het uitdelen van brochures van het

OVSG door directeurs van het OGO, gecontroleerd voor het onderwijsniveau.

Uitdelen van OVSG-

brochures

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model niveau 1 2.60 9.78 0.0030 0.17

Var niveau 1 2.60 9.78 0.0030 SO > BaO

Tabel B.6.6 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het uitdelen van het tijdschrift Forum

door directeurs van het VGO, gecontroleerd voor het onderwijsniveau.

Uitdelen van Forum Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model niveau 1 5.10 6.28 0.013 0.04

Var niveau 1 5.10 6.28 0.013 SO > BaO

Tabel B.6.7 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het uitdelen van het tijdschrift ‘In

Beraad’ van de VLOR, door directeurs van het basis- en het secundair onderwijs,

gecontroleerd voor het onderwijsniveau en het onderwijsnet.

Uitdelen van ‘In

Beraad’

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model niveau 3 2.50 2.96 0.03 0.04

Var niveau 1 4.87 5.78 0.02 SO> BaO

Var net 2 1.66 1.97 0.14 Geen
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Tabel B.6.8 Belang van schriftelijke en mondelinge schoolinterne kanalen volgens onderwijsniveau en

positie van de respondent (gemiddelde, standaard deviatie en aantal antwoorden).

Schoolinterne Informatiekanalen Totaal BaO Totaal SO Totaal

Schriftelijk (gemiddelde) 3.81

291

0.91

3.68

0.83

285

3.74

0.88

576

Mededelingenmap 3.80

1.29

280

3.24

1.54

272

3.52

1.45

552

Prikbord 3.88

1.10

285

4.31

0.90

281

4.09

1.03

556

Persoonlijke postvakjes 4.12

1.21

281

4.49

0.82

282

4.31

1.05

563

Brochures, informatiepakketten 3.62

1.20

278

3.35

1.30

271

3.48

1.26

549

Nieuwsbrief 3.34

1.38

270

2.87

1.48

271

3.11

1.45

541

Mondeling (gemiddelde) 4.06

0.80

291

3.71

0.86

284

3.89

0.85

575

Team-of personeelsvergaderingen 4.69

0.55

290

4.32

0.84

283

4.51

0.73

573

Briefings 4.14

1.04

288

3.28

1.34

278

3.71

1.27

566

Hearings 3.04

1.34

276

2.72

1.24

272

2.88

1.30

548

Persoonlijke gesprekken 4.15

0.95

289

4.11

1.01

276

4.13

0.98

565
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Tabel B.6.9 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het belang van een mededelingenmap

in de school, gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Belang van een

mededelingenmap

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net positie 4 70.10 43.61 < .0001 0.24

Var net 2 130.47 81.17 < .0001 GO > OGO > VGO

Var positie 2 10.45 6.50 0.0016 Dir, Lkr > OP

Tabel B.6.10 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het belang van een brochures en

informatiepaketten in de school, gecontroleerd voor de positie van de respondent en het

onderwijsnet.

Belang van brochures en

informatiepaketten

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net positie 4 4.73 3.04 0.02 0.02

Var net 2 4.33 2.77 0.06 Geen

Var positie 2 5.17 3.32 0.04 Lkr > OP

Tabel B.6.11 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het belang van team- of

personeelsvergaderingen in de school, gecontroleerd voor de positie van de respondent

en het onderwijsnet.

Belang van team- of

personeelsvergaderingen

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net positie 4 7.97 16.33 < .0001 0.10

Var net 2 2.12 4.35 0.01 OGO> VGO

Var positie 2 13.60 27.86 < .0001 Dir > Lkr > OP

Tabel B.6.12 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het belang van briefings in de school,

gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Belang van briefings Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net positie 4 16.65 11.13 < .0001 0.07

Var net 2 12.15 8.12 0.0003 GO, OGO > VGO

Var positie 2 20.67 13.81 < .0001 Dir, Lkr >OP
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Tabel B.6.13 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het belang van hearings in de school,

gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Belang van hearings Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net positie 4 7.17 4.35 0.001 0.03

Var net 2 7.57 4.59 0.01 GO > VGO

Var positie 2 3.84 4.15 0.02 Lkr > OP

Tabel B.6.14 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het belang van persoonlijke gesprekken

in de school, gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Belang van hearings Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net positie 4 6.50 7.06 < .0001 0.05

Var net 2 4.40 4.78 0.009 GO > VGO

Var positie 2 8.55 9.29 0.0001 Dir > OP, Lkr

Tabel B.6.15 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het belang van de mededelingenmap in

de school (subset directeurs en leerkrachten), gecontroleerd voor de positie van de

respondent, het onderwijsniveau en het onderwijsnet.

Belang van de medede-

lingenmap (subset zonder

OP)

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model niveau positie 2 13.58 6.91 0.0011 0.03

Var niveau 1 27.16 13.81 0.0002 BaO > SO

Var positie 1 0.04 0.02 0.88 Geen

Model niveau net 3 65.55 40.93 < .0001 0.22

Var niveau 1 20.41 12.74 0.0004 BaO > SO

Var net 2 84.76 52.93 < .0001 GO > OGO > VGO
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Tabel B.6.16 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het belang van een prikbord in de

school (subset directeurs en leerkrachten), gecontroleerd voor de positie van de

respondent, het onderwijsniveau en het onderwijsnet.

Belang van een prikbord

(subset zonder OP)

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model niveau positie 2 14.15 13.94 < .0001 0.06

Var niveau 1 26.28 25.90 <.0001 SO > BaO

Var positie 1 1.89 1.86 0.17 Geen

Model niveau net 3 8.96 8.78 < .0001 0.05

Var niveau 1 25.70 25.19 < .0001 SO > BaO

Var net 2 0.23 0.23 0.79 Geen

Tabel B.6.17 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het belang van de persoonlijke

postvakjes in de school (subset directeurs en leerkrachten), gecontroleerd voor de

positie van de respondent, het onderwijsniveau en het onderwijsnet.

Belang van de persoon-

lijke postvakjes (subset

zonder OP)

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model niveau positie 2 9.65 8.33 0.0003 0.03

Var niveau 1 17.54 15.14 0.0001 SO>BaO

Var positie 1 1.57 1.36 0.24 Geen

Model niveau net 3 6.05 5.20 0.0015 0.03

Var niveau 1 17.33 14.89 0.0001 SO > BaO

Var positie 2 0.21 0.18 0.83 Geen
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Tabel B.6.18 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het belang van de team- en

personeelsvergaderingen in de school (subset directeurs en leerkrachten), gecontroleerd

voor de positie van de respondent, het onderwijsniveau en het onderwijsnet.

Belang van de team- en

personeelsvergaderingen

(subset zonder OP)

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model niveau positie 2 5.64 14.75 <.0001 0.06

Var niveau 1 6.88 18.01 < .0001 BaO > SO

Var positie 1 4.50 11.78 0.0007 Dir > Lkr

Model niveau net 3 2.78 7.15 0.0001 0.04

Var niveau 1 6.07 15.58 < .0001 BaO > SO

Var positie 2 0.78 2.02 0.13 Geen

Tabel B.6.19 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele het belang van de briefings in de school

(subset directeurs en leerkrachten), gecontroleerd voor de positie van de respondent, het

onderwijsniveau en het onderwijsnet.

Belang van de medede-

lingenmap (subset zonder

OP)

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model niveau positie 2 33.51 25.05 <.0001 0.10

Var niveau 1 66.33 49.58 <.0001 BaO > SO

Var positie 1 0.94 0.70 0.40 Geen

Model niveau net 3 24.10 18.13 < .0001 0.10

Var niveau 1 61.70 46.41 < .0001 BaO> SO

Var positie 2 3.10 2.34 0.10 Geen

Tabel B.6.20 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele Stelling 1 over informatiedoorstroming,

gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Informatiedoorstroming:

stelling 1

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net positie 4 7.38 6.87 < .0001 0.05

Var net 2 1.85 1.73 0.18 Geen

Var positie 2 12.39 11.52 < .0001 Dir > OP, Lkr
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Tabel B.6.21 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele Stelling 2 over informatiedoorstroming,

gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Informatiedoorstroming:

stelling 2

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net positie 4 41.33 37.65 < .0001 0.21

Var net 2 14.29 13.02 <.0001 GO > OGO,VGO

Var positie 2 71.06 64.73 <.0001 Dir > OP, Lkr

Tabel B.6.22 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele Stelling 3 over informatiedoorstroming,

gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Informatiedoorstroming:

stelling 3

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net positie 4 7.31 7.86 <.0001 0.05

Var net 2 1.10 1.18 0.31 Geen

Var positie 2 12.96 13.91 <.0001 Dir >OP,Lkr

Tabel B.6.23 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele Stelling 4 over informatiedoorstroming,

gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Informatiedoorstroming:

stelling 4

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net positie 4 8.92 9.50 < .0001 0.06

Var net 2 1.72 1.83 0.16 Geen

Var positie 2 15.55 16.55 < .0001 Dir >OP;Lkr

Tabel B.6.24 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele Stelling 5 over informatiedoorstroming,

gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Informatiedoorstroming:

stelling 1

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net positie 4 6.80 8.87 <.0001 0.06

Var net 2 1.74 2.27 0.10 Geen

Var positie 2 12.11 15.80 <.0001 Dir > OP,Lkr

Tabel B.6.25 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele Stelling 6 over informatiedoorstroming,

gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Informatiedoorstroming:

stelling 6

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net positie 4 1.88 2.17 0.07 0.01
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Var net 2 3.76 4.35 0.01 GO > VGO

Var positie 2 0.002 0.00 1.00 Geen

Tabel B.6.26 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele Stelling 7 over informatiedoorstroming,

gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Informatiedoorstroming:

stelling 7

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net positie 4 4.70 4.35 0.0018 0.03

Var net 2 5.89 5.45 0.004 OGO > VGO

Var positie 2 3.44 3.18 0.04 Dir > Lkr

Tabel B.6.27 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele Stelling 8 over informatiedoorstroming,

gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Informatiedoorstroming:

stelling 8

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net positie 4 5.04 5.55 0.0002 0.04

Var net 2 0.69 0.77 0.46 Geen

Var positie 2 9.11 10.03 <.0001 Dir, OP> Lkr

Tabel B.6.28 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele Stelling 8 over informatiedoorstroming,

gecontroleerd voor de positie van de respondent, het onderwijsnet en het onderwijsnet,

(voor subset directeurs en leerkrachten)?

Informatiedoorstroming:

stelling 8

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model net niveau positie 4 6.00 6.45 < .0001 0.05

Var net 2 1.13 1.22 0.30 Geen

Var niveau 1 3.94 4.24 0.04 SO > BaO

Var positie 1 17.19 18.49 <.0001 Dir > Lkr
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Bijlage 7 Algemene evaluatie

Tabel B.7.1 Stellingen van de algemene evaluatie die bij onder andere directeurs en ondersteunend

personeel aan bod kwamen (gemiddelde, standaard afwijking en aantal antwoorden).

Algemene Evaluatie Dir

(252)

OP

(97)

Lkr

(234)

Oud

(234)

Lln

(95)

Totaal

Alle respondenten

1. De informatie van het departement Onderwijs sluit

goed aan bij mijn informatiebehoeften.

3.63 3.84 2.92 2.63 2.65 3.14

0.94

825

2. De informatie van het departement Onderwijs is

doorgaans duidelijk.

3.44 3.54 2.71 3.03 3.17 3.14

0.89

789

3. De informatie van het departement Onderwijs is

doorgaans volledig.

3.64 3.75 3.27 3.11 3.18 3.41

0.73

755

4. Het departement Onderwijs informeert mij

voldoende over de motieven voor onderwijs-

hervormingen.

2.81 2.85 2.35 2.26 2.22 2.50

0.94

828

5. Het departement Onderwijs is open in zijn

communicatie.

3.19 3.29 2.70 2.59 2.74 2.90

0.85

775

6. De informatie die bij beleidsveranderingen

gecommuniceerd wordt, sluit goed aan bij het beeld

dat ik reeds van de situatie had.

3.20 3.10 2.81 2.87 3.05 2.99

0.70

774

7a. Het departement Onderwijs speelt voldoende

informatie door tijdens de beleidsontwikkeling, dus

voor de uiteindelijke beslissingen genomen worden.

7b. Het departement Onderwijs speelt voldoende

informatie door over geplande onderwijs-

hervormingen

2.60

-

2.55

-

2.23

-

-

2.24

-

2.50

2.45

0.91

542

2.32

0.86

268
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Algemene Evaluatie Dir

(252)

OP

(97)

Lkr

(234)

Oud

(234)

Lln

(95)

Totaal

8.a. De communicatiekanalen van het departement

Onderwijs zijn goed geschikt om mij te informeren

over het onderwijsbeleid.

8.b. De communicatiekanalen van het departement

Onderwijs zijn goed geschikt om ouders / leerlingen

te informeren over het onderwijsbeleid.

3.68

-

3.80

-

3.04

-

-

2.83

-

2.97

3.46

0.82

542

2.88

0.96

268

9. Indien in de pers bericht wordt over mogelijke

wijzigingen in de onderwijsreglementering verwacht

ik reactie van het departement Onderwijs.

3.89 3.90 4.13 4.01 4.06 4.00

0.86

870

Niet bij leerlingen:

10. Indien ik vragen heb m.b.t. de onderwijs-

reglementering weet ik steeds te achterhalen tot wie

ik mij kan wenden bij de administratie BaO / SO / het

departement Onderwijs.

3.38 3.60 2.27 2.20 - 2.79

1.14

730

11a. De beleidsverantwoordelijken staan sterk open

voor reacties van scholen.

11b. De beleidsverantwoordelijken staan sterk open

voor reacties van ouders

2.74

-

2.89

-

2.36

-

-

2.49

-

-

2.62

0.92

494

2.49

0.93

174

12 a. In het onderwijsbeleid wordt rekening gehouden

met reacties van scholen.

12b. In het onderwijsbeleid wordt rekening gehouden

met reacties van ouders.

2.38

-

2.50

-

2.23

-

-

2.43

-

-

2.35

0.88

487

2.43

0.96

171

Niet bij ouders en leerlingen:

13. Het departement Onderwijs geeft duidelijke

informatie over het onderwijsbeleid op middellange

termijn.

2.81 2.87 2.46 - - 2.68

0.87

544
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Algemene Evaluatie Dir

(252)

OP

(97)

Lkr

(234)

Oud

(234)

Lln

(95)

Totaal

Negatieve uitspraak:

14. De relevante beleidsinformatie is moeilijk te

filteren uit het totale informatieaanbod van het

departement Onderwijs.

3.37 3.25 3.75 - - 3.50

0.90

528

Enkel bij directeurs en ondersteunend personeel:

15. De informatie over het onderwijsbeleid die nodig

is om een optimaal schoolbeleid te kunnen voeren, is

gemakkelijk te verkrijgen bij het departement

Onderwijs.

3.37 3.44 - - - 3.38

0.77

327

Negatieve uitspraak

16. De communicatie van het departement Onderwijs

over het onderwijsbeleid blokkeert scholen in hun

beleidsvoering.

2.81 2.73 - - - 2.79

0.81

315

Tabel B.7.2 Stellingen van de algemene evaluatie die bij niet bij directeurs en ondersteunend personeel

aan bod kwamen (gemiddelde, standaard afwijking en aantal antwoorden).

Algemene Evaluatie Lkr

(234)

Oud

(234)

Lln

(95)

Totaal

17a. Ik heb voldoende aan de informatie over het

onderwijsbeleid die deze school via haar eigen kanalen

verstrekt.

17b. Ik heb voldoende aan de informatie over het

onderwijsbeleid die mijn school me verstrekt.

3.20

-

3.08

-

-

2.45

3.14

1.06

443

2.46

1.03

87

18a. De overheid moet meer initiatieven nemen om

rechtstreeks met leerkrachten te communiceren over haar

beleid.

18b. De overheid moet onafhankelijk van de school (b.v. via

ouderverenigingen of participatieraden) / (bv. via de

Vlaamse Scholierenkoepel) beleidsinformatie verspreiden

aan ouders / leerlingen.

4.21

-

-

3.88

-

3.83

4.26

0.86

228

3.87

1.08

308

19. Het is de taak van de overheid om leerkrachten / ouders /

leerlingen te informeren over haar onderwijsbeleid.

4.66 4.30 4.16 4.43

0.74

544
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Algemene Evaluatie Lkr

(234)

Oud

(234)

Lln

(95)

Totaal

20. Het is de taak van de school om leerkrachten / ouders /

leerlingen te informeren over het onderwijsbeleid van de

Vlaamse overheid.

4.16 3.74 4.23 4.00

0.99

536

Voor ouders en leerlingen:

21a. Het departement Onderwijs neemt voldoende

initiatieven om ouders te informeren over haar

onderwijsbeleid.

21b. Het departement Onderwijs doet voldoende

inspanningen om leerlingen te informeren over haar

onderwijsbeleid.

-

-

2.54

-

-

2.55

2.54

0.91

204

2.55

0.91

84

Specifiek voor leerlingen:

22. De informatie van de Vlaamse scholierenkoepel sluit

beter aan bij mijn informatiebehoeften dan deze van het

departement Onderwijs.

- - 3.60 3.60

0.92

67

Tabel B.7.3 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele de algemene evaluatie van de

communicatie van het departement Onderwijs door medewerkers van de school

gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Algemene evaluatie

door medewerkers

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model positie net 4 11.07 28.33 < .0001 0.17

Var net 2 0.30 0.77 0.4641 Geen

Var positie 2 21.63 55.34 <.0001 Dir, OP > Lkr

Tabel B.7.4 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele de algemene evaluatie van de

communicatie van het departement Onderwijs door alle respondenten gecontroleerd

voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Algemene evaluatie

door alle respondenten

Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model positie net 6 15.65 34.50 < .0001 0.19

Var net 2 1.11 2.44 0.09 Geen

Var positie 4 22.75 50.14 < .0001 Dir, OP > Lkr, Oud,

Lln
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Tabel B.7.5 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele stelling 1 van de algemene evaluatie

(AE1), gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Stelling 1 Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model positie net 6 31.68 48.03 < .0001 0.26

Var net 2 2.54 3.85 0.02 GO > VGO

Var positie 4 45.92 69.62 <.0001 Dir, OP> Lkr, Oud,

Lln

Tabel B.7.6 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele stelling 2 van de algemene evaluatie

(AE2), gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Stelling 2 Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model positie net 6 20.16 29.04 < .0001 0.18

Var net 2 0.57 0.82 0.44 geen

Var positie 4 29.88 43.04 < .0001 Dir, OP> Lkr,Oud,

Lln

Tabel B.7.7 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele stelling 3 van de algemene evaluatie

(AE8), gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Stelling 3 Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model positie net 6 13.50 19.48 < .0001 0.13

Var net 2 1.47 2.12 0.1211 Geen

Var positie 4 19.33 27.91 < .0001 Dir> Lkr,Oud,LLn

en OP> Lkr,Oud en

Lln,Oud >Lkr

Tabel B.7.8 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele stelling 4 van de algemene evaluatie

(AE9), gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Stelling 4 Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model positie net 6 7.44 15.39 < .0001 0.11

Var net 2 0.43 0.89 0.41 Geen

Var positie 4 10.89 22.53 < .0001 Dir, OP > Lkr ,Oud,

LLn
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Tabel B.7.9 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele stelling 5 van de algemene evaluatie

(AE10), gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Stelling 5 Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model positie net 6 9.60 11.64 < .0001 0.08

Var net 2 0.33 0.41 0.66

Var positie 4 14.19 17.20 < .0001 Dir, OP > Lkr, Oud,

LLn

Tabel B.7.10 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele stelling 6 van de algemene evaluatie

(AE11), gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Stelling 6 Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model positie net 6 10.76 16.70 < .0001 0.11

Var net 2 2.01 3.12 0.04 Geen

Var positie 4 14.96 23.21 < .0001 Dir, OP > Lkr, Oud,

LLn

Tabel B.7.11 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele stelling 7 van de algemene evaluatie

(AE12), gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Stelling 7 Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model positie net 6 3.93 5.02 <.0001

Var net 2 0.05 0.06 0.94 Geen

Var positie 4 5.86 7.48 < .0001 Dir> Lkr, Oud en

OP > Lkr

Tabel B.7.12 Variantie-analyse met als afhankelijke variabel stelling 8 van de algemene evaluatie

(AE16), gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Stelling 8 Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model positie net 6 3.62 7.71 < .0001 0.06

Var positie 4 5.20 11.07 < .0001 Dir > Lkr, Oud en

Op > Lkr

Var net 2 0.34 0.73 0.48 Geen
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Tabel B.7.13 Variantie-analyse met als afhankelijke variabel stelling 9 van de algemene evaluatie

(AE13), gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Stelling 9 Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model positie net 6 1.65 2.26 0.04 0.015

Var positie 2 0.90 1.23 0.29 Geen

Var net 4 2.10 2.87 0.02 Lkr > Dir

Tabel B.7.14 Variantie-analyse met als afhankelijke variabel stelling 10 van de algemene evaluatie

(AE17), gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Stelling 10 Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model positie net 5 53.80 57.22 < .0001 0.28

Var positie 3 87.11 92.65 < .0001 Dir, OP > Lkr, Oud,

Lln

Var net 2 2.33 2.48 0.08 Geen

Tabel B.7.15 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele stelling 11 van de algemene evaluatie

(AE18), gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Stelling 11 Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model positie net 5 6.84 8.49 < .0001 0.06

Var positie 3 7.52 9.34 < .0001 Dir, OP > Oud, Lkr

Var net 2 5.62 6.97 0.001 Lkr, OP > Dir

Tabel B.7.16 Variantie-analyse met als afhankelijke variabel stelling 12 van de algemene evaluatie

(AE19), gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Stelling 12 Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model positie net 5 2.53 3.15 0.008 0.02

Var positie 3 1.64 2.04 0.12 Geen

Var net 2 3.77 4.69 0.009 OGO > GO
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Tabel B.7.17 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele stelling 13 van de algemene evaluatie

(AE14), gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Stelling 13 Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model positie net 4 4.97 6.84 < .0001 0.05

Var positie 2 9.07 12.47 < .0001 Dir, OP > Lkr

Var net 2 1.08 1.49 0.23 Geen

Tabel B.7.18 Variantie-analyse met als afhankelijke variabel stelling 14 van de algemene evaluatie

(AE3), gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Stelling 14 Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model positie net 4 5.57 7.21 < .0001 0.05

Var positie 2 0.50 0.65 0.52 Geen

Var net 2 10.42 13.49 < .0001 Lkr > Dir; OP

Tabel B.7.19 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele stelling 17 van de algemene evaluatie

(AE21), gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Stelling 17 Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model positie net 4 9.87 8.86 < .0001 0.06

Var positie 2 17.45 15.66 < .0001 Lkr, Oud > Lln

Var net 2 2.10 1.88 0.15 Geen

Tabel B.7.20 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele stelling 18 van de algemene evaluatie

(AE5), gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Stelling 18 Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model positie net 4 3.89 3.93 0.004 0.03

Var positie 2 7.63 7.70 0.0005 Lkr > Oud, Lln

Var net 2 0.17 0.17 0.84 Geen

Tabel B.7.21 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele stelling 19 van de algemene evaluatie

(AE20), gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Stelling 19 Df Ms F P R² Significante
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groepsverschillen

Model positie net 4 5.91 11.47 < .0001 0.08

Var positie 2 11.33 21.96 < .0001 Lkr > Oud, Lln

Var net 2 0.66 1.29 0.28 Geen

Tabel B.7.22 Variantie-analyse met als afhankelijke variabele stelling 20 van de algemene evaluatie

(AE22), gecontroleerd voor de positie van de respondent en het onderwijsnet.

Stelling 20 Df Ms F P R² Significante

groepsverschillen

Model positie net 4 6.71 7.21 < .0001 0.05

Var positie 2 13.04 14.02 < .0001 Lln, Lkr > Oud

Var net 2 0.547 0.58 0.56 Geen


