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Doet schoolidentiteit er nog toe voor leraren en schoolleiders? En als het er nog toe doet, 

welke meerwaarde heeft die identiteit dan? En welke momenten zijn het, waarop identiteit 

het best zichtbaar wordt in de school? 

Fascinerende vragen, in een tijd van secularisatie, vonden medewerkers van CPS en de 

Marnix Academie. Regelmatig begeleiden zij schoolteams bij het nadenken over de identiteit 

van de school, maar ook zij horen de geluiden van scholen die hun christelijke identiteit opzij 

zetten (Zie bijvoorbeeld Trouw, Einde aan RK onderwijs in Den Bosch,28-09-12). Om meer te 

weten te komen over de werking en betekenis van identiteit in het Nederlands onderwijs, 

trokken onderzoekers van CPS en de Marnix Academie recent de stoute schoenen aan en 

stuurden een digitale vragenlijst naar schoolleiders en leraren uit het basis- en voortgezet 

onderwijs in Nederland. Dat het onderwerp er nog toe doet werd kort na uitzetting van de 

vragenlijst al duidelijk, toen de ingevulde vragenlijsten binnen stroomden.  

 

Grote en brede betrokkenheid 

Uiteindelijk hebben 2083 schoolleiders en leraren meegedaan aan het onderzoek. De grote 

deelname aan het onderzoek wijst erop dat het onderwerp schoolidentiteit leeft. Interessant 

is bovendien, dat de 2083 respondenten uit alle denominaties van het onderwijs komen én 

een verdeling naar denominatie laten zien die representatief is voor de landelijke verdeling. 

Van de respondenten is 40% werkzaam in het basisonderwijs en 60% in het VO, is 48% man 

en 52% vrouw. Verder is 36% van de respondenten schoolleider en 63% leraar.  

 

Schoolidentiteit verbonden met persoonlijke waarden 

De onderzoekers legden de leraren en schoolleiders een aantal stellingen voor over de 

werking van schoolidentiteit. Bijna alle respondenten (97%), uit alle denominaties, zeggen 

het eens te zijn met de stelling: “De waarden die op deze school centraal staan, vind ik 

persoonlijk ook belangrijk”. Daarnaast geeft nog eens 91% van de respondenten aan over 

het algemeen heel erg trots te zijn op de eigen school. Deze persoonlijke tevredenheid is 

opmerkelijk.  

Op de vraag waardoor het lukt om te handelen vanuit de centrale waarden van de school , 

antwoorden veruit de meeste respondenten (96%) “Door de samenwerking met collega’s”. 

Het beeld dat vormgeven aan schoolidentiteit een sociale aangelegenheid is, wordt versterkt 

door het feit dat de “omgang met elkaar” door 75% van de respondenten genoemd wordt 

als moment waarop de identiteit van de school het beste zichtbaar wordt, zie figuur 1.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1, Op welk moment wordt de identiteit van jullie school het best zichtbaar?  

(maximaal 3 antwoorden mogelijk) N=2066 

 

Schoolidentiteit vooral zichtbaar binnen de school 

Opvallend is bovendien dat de hoger scorende items uitspraken betreffen die te maken 

hebben met binnenschoolse activiteiten. Activiteiten die gericht zijn op de wereld buiten de 

school, zoals open dagen, de website/schoolgids, sollicitatiegesprekken en goede doelen, 

scoren zichtbaar minder hoog. Zoals te verwachten, scoren schoolleiders wat hoger op het 

item sollicitatiegesprekken (16% tegenover 11% van de leraren). Opvallend is overigens wel, 

dat leraren de open dagen vaker dan schoolleiders noemen als moment waarop de identiteit 

van de school het best zichtbaar wordt (14% van de leraren tegenover 11 % van de 

schoolleiders).  En een ander opmerkelijk verschil is, dat schoolleiders in dit verband vaker 

dan leraren de visie op kinderen en de onderwijskundige aanpak noemen, terwijl dit toch de 

zaken zijn die zichtbaar worden in het primaire proces, waar de leraar het meest nauw bij 

betrokken is.  

Binnen het openbaar onderwijs ligt een iets sterker accent op de zichtbaarheid van de 

identiteit naar de buitenwereld. Zij noemen meer dan twee keer zo vaak als respondenten 

uit de andere denominaties, de profilering in schoolgids en website als moment waarop 

identiteit het best zichtbaar wordt (zie figuur 2). Ook de open dagen worden tweemaal vaker 

door het openbaar onderwijs genoemd dan door de andere denominaties (22% tegenover 

11%).  

 

PC-respondenten: Identiteit wordt best zichtbaar tijdens dagopening/godsdienstles 

‘Vieringen’ en ‘dagopening/godsdienstles’ worden door het openbaar onderwijs nauwelijks 

genoemd als momenten waarop identiteit van de school het best zichtbaar wordt. Van 

vieringen verbaast dat misschien niet zo, maar dat het godsdienstonderwijs, dat in het 

openbaar onderwijs toch vaak op specifieke wijze vorm krijgt, niet genoemd wordt, is wel 

opmerkelijk. Voor het protestants christelijk onderwijs is de ‘dagopening/godsdienstles’ hét 

moment waarop de identiteit het best zichtbaar wordt. De protestants christelijke 

respondenten zetten dit item op de eerste en ‘in de omgang met elkaar’ op de tweede 

plaats. Respondenten uit het katholiek onderwijs noemen de ‘dagopening/godsdienstles’ 

ook wel, maar voor deze denominatie komt dit pas op de zesde plaats, na bijvoorbeeld de 

omgang met elkaar (nr 1) en de visie op het kind (nr 2).  
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 Figuur 2, Op welk moment wordt de identiteit van jullie school het best zichtbaar?  

(maximaal 3 antwoorden mogelijk) Naar denominatie. N=2066 

 

Schoolidentiteit vaak een bewuste keuze 

Van alle respondenten zegt 64% bewust gekozen te hebben voor de school vanwege de 

(levensbeschouwelijke) identiteit. Voor katholieke respondenten geldt dit het minst vaak: 

44% van hen zegt bewust vanwege de identiteit gekozen te hebben. Ook zegt 42% van hen 

best op een school met een heel andere denominatie te willen werken. Voor protestanten 

ligt dat anders: 78% van hen koos bewust voor een school met deze identiteit. Toch zegt nog 

35% van de respondenten uit deze groep best op een school met een andere identiteit te 

willen werken. De respondenten uit het openbaar onderwijs kiezen iets minder vaak dan PC 

respondenten bewust voor openbaar onderwijs (57%), maar zijn duidelijk minder vaak dan 

zij bereid op een school met een andere denominatie te gaan werken (26%). Schoolleiders 

kiezen vaker dan leraren bewust voor de school vanwege de identiteit (71% versus 60%) en 

zouden geheel in lijn daarmee ook minder vaak op een school met een heel andere 

levensbeschouwelijke identiteit willen werken (27% versus 36%). 

 

Ouders en school zouden het eens moeten zijn over waarden en normen 

In het onderzoek werd mensen gevraagd te reageren op de stelling: “Ik vind het belangrijk 

dat ouders en school het eens zijn over de normen en waarden van de school”. Met deze 

stelling was 96% van de respondenten het eens, zonder noemenswaardige verschillen tussen 

schoolleiders en leraren en de verschillende denominaties; een breed gedragen opvatting 

dus. Des te opvallend, dat op de vraag ‘Waardoor lukt het om te handelen vanuit de 

waarden van de school?’ het item ‘doordat ouders dit ook belangrijk vinden’ van alle zeven 

antwoordmogelijkheden het minst vaak wordt gekozen (82%). Overigens is deze 82% nog 

een hoge score, maar het item scoort minder hoog dan zaken als ‘doordat ik weet waar wij 

als school voor staan’(91%), ‘door de samenwerking met collega’s’(96%) en ‘doordat ik 

ruimte krijg om de identiteit van de school op een eigen manier vorm te geven’( 89%).  
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Figuur 1 laat zien dat het contact met ouders niet vaak gezien wordt als moment waarop de 

identiteit van de school het beste zichtbaar wordt. Schoolleiders zeggen dit vaker dan 

leraren (26% versus 22%) en zij noemen ouders ook vaker dan leraren als reden waardoor 

het lukt om te handelen vanuit de waarden van de school (87% versus 79%). Dat ouders in 

beeld zijn, ook in relatie tot schoolidentiteit, mag geconcludeerd worden. 

 

Schoolidentiteit draagt bij aan positief klimaat op school 

Aan het einde van de vragenlijst werd een meerkeuzevraag voorgelegd over de meerwaarde 

van de identiteit van de school, zie figuur 3.  

 

 
 Figuur 3, De identiteit van onze school heeft meerwaarde, omdat…  

(slechts 1 antwoord mogelijk) Naar functie in de school. N=1.982 

 

Opvallend is, dat ook hier het sociale aspect de meeste nadruk krijgt: schoolidentiteit heeft 

meerwaarde, omdat het een positieve invloed heeft op het klimaat, zegt 49% van de 

respondenten. Vrouwen noemen dit vaker dan mannen (53% versus 44%). Daarentegen 

noemen vrouwen minder vaak dan mannen het vormende aspect voor de leerlingen (28% 

versus 39%). 

Wat over de hele linie opvalt, is dat respondenten de meerwaarde van identiteit weinig 

koppelen aan kwaliteit van het onderwijs. Schoolleiders doen dit duidelijk vaker dan leraren 

(20% versus 13%), maar ook bij hen winnen de sociale en vormende kant van de identiteit. 

Overigens zeggen respondenten uit het openbaar onderwijs beduidend vaker dan hun 

collega’s in het PC- en katholiek onderwijs, dat identiteit meerwaarde heeft voor de kwaliteit 

van het onderwijs (21% tegenover respectievelijk 11% en 15%).  

Dat schoolidentiteit van meerwaarde kan zijn voor de concurrentiepositie van de school 

wordt nauwelijks genoemd. Hieruit hoeft niet direct geconcludeerd te worden dat leraren en 

schoolleiders deze meerwaarde niet herkennen, maar als hen gevraagd wordt een keuze te 

maken, leggen ze die pas in laatste instantie bij de concurrentiepositie van de school. 
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Hoe verder? 

We sloten de vragenlijst af met aandacht voor de vragen die leven bij de respondenten. In 

reactie hierop worden vooral veel vragen gesteld die uitdrukken dat er behoefte is aan 

gesprekken binnen de school.  

 “Hoe blijf je hier handen en voeten aan geven in de dagelijkse praktijk?”. “Hoe ga je om met 

levensbeschouwelijke diversiteit binnen het team?” en “Op welke wijze kunnen we de 

identiteit van de school in de toekomst koppelen aan schoolontwikkeling?” 

Voor meer informatie over het onderwerp identiteit of het hier besproken onderzoek, kunt u 

contact opnemen met Mirjam Stroetinga (m.stroetinga@hsmarnix.nl), of Cocky Fortuin-van 

der Spek (c.fortuin@cps.nl). 


