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bijlage 2:  vragenlijst 
schoolcultuur

rationele doel model

Bij ons op school 

niet of  
nauwelijks

in zekere 
mate

in sterke 
mate

in zeer  
sterke mate

hebben wij hoge verwachtingen van de leerpres-
taties van alle leerlingen

zijn wij erop gericht om alle leerlingen hun uiter-
ste best te laten doen

zijn wij vooral gericht op de cognitieve ontwikke-
ling van leerlingen

vinden wij dat de leerprestaties centraal moeten 
staan

streven wij naar slagingspercentages boven het 
landelijk gemiddelde

zijn wij gericht op het stellen van concrete doelen

hechten wij aan efficiënte besluitvorming

hechten wij aan actieplannen voor het realiseren 
van doelstellingen

hechten wij aan een taakgerichte sfeer

zijn wij gericht op effectief gebruik van onze tijd

Bovenstaande vragen betreffen vragen uit het kwadrant van het rationele doel 
model.
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Interne proces model

Bij ons op school 

niet of  
nauwelijks

in zekere 
mate

in sterke 
mate

in zeer  
sterke mate

streven wij naar een ordelijke en rustige werk-
sfeer tijdens de lessen

zijn wij gericht op een duidelijke structuur in alle 
onderwijsactiviteiten

hechten wij waarde aan heldere richtlijnen en 
procedures

verwachten wij dat ieder zich aan de regels en 
procedures van de schoolorganisatie confor-
meert

zijn wij gericht op continuïteit in de schoolorga-
nisatie

zijn wij gehecht aan planmatig werken

streven wij naar een optimale interne informatie-
voorziening

hechten wij waarde aan het nauwgezet registre-
ren van de ontwikkeling van leerlingen

achten wij zelfevaluatie van groot belang

hechten wij bij besluitvorming aan een zorgvul-
dige analyse van gegevens

Bovenstaande vragen betreffen vragen uit het kwadrant van het interne proces 
model.
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human relations model

Bij ons op school 

niet of  
nauwelijks

in zekere 
mate

in sterke 
mate

in zeer  
sterke mate

vinden wij investeren in het personeel van groot 
belang

zijn wij erop gericht om te werken aan onze eigen 
professionele ontwikkeling

staat de professionaliteit van het personeel 
centraal

streven wij naar een optimaal gebruik van ieders 
specifieke kwaliteiten

hechten wij eraan dat iedereen zich verantwoor-
delijk voelt voor de school

heerst een ‘wij-gevoel’

zijn wij erop gericht om met elkaar samen te 
werken

hechten wij aan een actieve inbreng van leer-
krachten bij de beleidsontwikkeling

verwachten wij van leerkrachten dat zij geïnteres-
seerd zijn in elkaars werk

hechten wij eraan om open te kunnen discussië-
ren over verschillen van mening

Bovenstaande vragen betreffen vragen uit het kwadrant van het human relations 
model.
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open systeem model

Bij ons op school 

niet of  
nauwelijks

in zekere 
mate

in sterke 
mate

in zeer  
sterke mate

hechten wij aan een duidelijke profilering van de 
school

zijn wij gericht op het zorgvuldig onderhouden 
van externe contacten

zijn wij erop gericht om extra middelen en facili-
teiten voor onze school te verwerven

zijn wij erop gericht om de ouders zoveel moge-
lijk te betrekken bij de school

achten wij evaluatie door externe instanties van 
belang

zijn wij erop gericht om in te spelen op actuele 
maatschappelijke ontwikkelingen

vinden wij een positieve houding tegenover on-
derwijsvernieuwingen van belang

wordt van ons verwacht dat wij in staat zijn om 
vernieuwingen in te voeren

hechten wij er waarde aan om bekend te staan 
als innovatieve school

verwachten wij van iedereen een flexibele hou-
ding ten opzichte van veranderingen

Bovenstaande vragen betreffen vragen uit het kwadrant van het open systeem 
model.
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