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Betreft: Samenvatting van de uitkomsten van de Spiegel Personeel en School, thema
Medewerkertevredenheid Onderwijs Ondersteunend Personeel

Beste Schoolleider,

Voor u ligt de rapportage van de Spiegel Personeel en School, zoals die is uitgevoerd op uw
schoolorganisatie. De Spiegel biedt u inzicht in de implementatie en beleving van uw (strategisch)
personeelsbeleid. Een groot aantal onderwerpen komt aan bod, maar de belangrijkste bieden we u alvast
hier aan.
Op het gebied van medewerkertevredenheid OOP zijn dit de kroonjuwelen die u mag koesteren: HR-beleid:
welzijn - werkprivé , Professionele ruimte en ontwikkeling en Werkplezier. Belangrijke factoren die laag
scoren zijn: Mogelijkheden voor inspraak. Aan deze prioriteiten zou u direct aandacht kunnen besteden.
Onderwerpen om in de gaten te houden zijn: De school als lerende organisatie en Eigen verantwoordelijkheid
voor professionele ontwikkeling nemen. Onderwerpen met een lage prioriteit zijn: Werkdruk.
Bovenstaande is een korte samenvatting van de conclusies. In het rapport vindt u de resultaten van het
onderzoek, met scores uitgesplitst naar geleding en in vergelijking met de landelijke benchmark. Ook vindt
u er aanbevelingen om op kritieke punten verbeteracties uit te voeren.
Mocht u de behoefte hebben aan ondersteuning bij het duiden van de conclusies, dan kunt u contact
opnemen met de VO raad.
Met vriendelijke groet,
VO-raad

Medewerkertevredenheid Onderwijs
Ondersteunend Personeel
Demo onderzoek
27 augustus 2019

Inhoudsopgave
1. Introductie
2. Deelnemers aan het onderzoek
3. Leeswijzer
4. Prioriteitenmatrix
5. Vergelijking van scores van verschillende geledingen
Bijlage 1 - Medewerker welzijn
Bijlage 2 - De school als lerende organisatie
Bijlage 3 - Mate van ondersteuning medewerkers door HR-beleid
Bijlage 4 - De leidinggevende als peoplemanager

1
2
3
4
10
13
14
16
18

1. Introductie
Het besef groeit dat het realiseren van onderwijskundige ambities vraagt om een professionele
schoolorganisatie. Het Sectorakkoord VO 2014-2017 noemt versterking van de professionaliteit van
docenten, schoolleiders en bestuurders 'een belangrijke sleutel tot het verder verhogen van de kwaliteit
van onderwijs' en koppelt dit aan strategisch HRM-beleid. Schoolleiders kunnen met goed HRM-beleid
zorgen voor bekwame docenten die de ruimte krijgen om goed onderwijs te geven, een inspirerende
leeromgeving voor leerlingen te creëren en samen te werken aan voortdurende verbetering van het
onderwijs. Goed HRM-beleid helpt schoolleiders en teamleiders om medewerkers te ondersteunen, zowel in
hun passie om samen te werken aan onderwijskwaliteit als in hun behoefte aan werkplezier en welzijn. Het
door de VO-academie uitgegeven katern "Doelgericht Vertrouwen" gaat uitgebreid in op de manier waarop
het strategisch HRM-beleid deze bijdrage kan leveren.
Het besef van het belang van een professionele schoolorganisatie maakt het essentieel dat scholen zelf
zicht hebben op de staat van hun strategisch HRM-beleid, de uitvoering en de resultaten ervan. Op basis
van dit inzicht is het mogelijk in gesprek te gaan over mogelijkheden het HRM-beleid beter te laten
bijdragen aan de doelen van de school op onderwijskundig gebied en op het gebied van goed
werkgeverschap.
De SPIEGEL Personeel & School sluit hierbij aan met de volgende doelstellingen gericht op scholen die
gebruik maken van de SPIEGEL:
- inzicht geven in de actuele staat van HRM-beleid en de uitvoering ervan;
- inzicht geven in sterke punten en ontwikkelpunten, en attenderen op mogelijkheden in beleid
en uitvoering om beter te sturen op doelen die de school nastreeft; en
- inzicht geven in de kwaliteit van het HRM-beleid van andere scholen als benchmark voor de
beoordeling van eigen prestaties.
Dit rapport gaat over de medewerkertevredenheid van onderwijs ondersteunend personeel (OOP). Het
beschrijft welke aspecten van hun werk bijdragen aan de tevredenheid van OOP en in het bijzonder hoe zij
zich ondersteund voelen door het HRM-beleid en door hun leidinggevende. Het is belangrijk te
onderkennen dat de groep OOP divers is. Het gaat bijvoorbeeld om conciërges, administratief
medewerkers, facilitair medewerkers, technische onderwijsassistenten, een directiesecretaresse,
mediathecaris, systeembeheerder en medewerker kwaliteitszorg. Het is niet mogelijk om voor elke
categorie afzonderlijk informatie te verstrekken. Bij de bespreking van deze rapportage is het belangrijk er
aandacht aan te besteden hoe de bijdrage van elke deelgroep aan het succes van het primaire proces beter
ondersteund en gewaardeerd kan worden.
Dit rapport bevat ook informatie over hoe leidinggevenden en een HR-adviseur aankijken tegen bepaalde
factoren. Het doel daarvan is om het onderlinge gesprek te stimuleren. Het gaat er daarbij niet om wie
gelijk heeft, maar om in gesprek te gaan over beelden, behoeften en verwachtingen. Daardoor kan
duidelijker worden hoe effectiever samengewerkt kan worden en hoe HRM-beleid beter afgestemd kan
worden op de factoren die belangrijk zijn voor de tevredenheid van OOP.
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2. Deelnemers aan het onderzoek
Onderstaande tabel geeft weer welk deel van elke geleding in de school heeft deelgenomen aan het
invullen van de SPIEGEL.
Deelgenomen

Uitgenodigd

Respons

OOP

1

1

100%

Schoolleiders

1

1

100%

Teamleiders

1

1

100%

Bij de rapportage van gegevens wordt de vertrouwelijkheid van invullers gegarandeerd. De gegevens
worden daarom voor elke geleding gerapporteerd op het niveau van de school.
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3. Leeswijzer
Deze rapportage bestaat uit twee onderdelen. Hoofdstuk 4 analyseert verschillende onderwerpen in relatie
tot medewerkertevredenheid van OOP. Dat betekent dat bekeken wordt welke onderwerpen, zoals
professionele ruimte, werkdruk en ondersteuning van de leidinggevende wel of niet samenhangen met de
tevredenheid van OOP. Afhankelijk van de score die OOP aan een onderwerp geeft, wordt bovendien een
advies aan de school gegeven voor de aanpak van onderwerpen die prioriteit hebben. Het tweede deel
bestaat uit een reeks van bijlagen die achtergrondinformatie geven bij de onderwerpen die in hoofdstuk 4
aan bod komen. Er is bijvoorbeeld een bijlage die informatie geeft over hoe OOP de school als professionele
organisatie beoordeelt en hoe ze zich in de praktijk ondersteund voelt door onderdelen van het HR-beleid.
In de bijlagen zijn verschillende onderwerpen samengevoegd in een thema. Voor elk thema wordt eerst
een korte inhoudelijke toelichting gegeven met aandacht voor de verschillende onderwerpen die daarbij
aan de orde komen. Vervolgens worden de scores gerapporteerd. Over elk onderwerp zijn meerdere
stellingen voorgelegd omdat daarmee de validiteit van uitspraken verhoogd wordt. Bijvoorbeeld over het
onderwerp ‘de school als lerende organisatie’ zijn 10 stellingen voorgelegd. De gemiddelde score voor het
onderwerp (dus niet voor de afzonderlijke stellingen) wordt gerapporteerd om de rapportage overzichtelijk
te houden. Voor elk onderwerp worden de volgende scores gerapporteerd:
- de gemiddelde beoordeling uitgedrukt als een cijfer op een schaal van 1-10 die een geleding aan
een bepaald deelthema geeft voor de eigen school;
- de gemiddelde beoordeling uitgedrukt als een cijfer op een schaal van 1-10 die dezelfde geleding
van andere scholen die hebben deelgenomen aan het onderzoek aan dat deelthema geeft (dit is
dus een benchmark om de eigen score aan te spiegelen). Deze cijfers zijn berekend door de score
op de schaal van 1-5 in de vragenlijsten om te rekenen naar een score op een schaal van 1-10.
De weergave van de scores op elk thema wordt afgesloten met een korte conclusie. Op grond van de
cijfers die de respondenten aan de eigen school geven, kunnen onderdelen worden beoordeeld als:
- zeer goed: wanneer er sprake is van een score >8,0;
- ruim voldoende: wanneer de score ligt tussen 7,0 – 8,0;
- voldoende: wanneer de score ligt tussen 6,0 – 7,0; of
- onvoldoende: wanneer er sprake is van een score <6,0.
Elke school kent een eigen ontwikkeling en er zijn verschillen in stadium van ontwikkeling tussen scholen,
ook als het gaat om strategisch HRM-beleid. Het is daarom belangrijk dat elke school zelf bespreekt of de
score op een bepaald onderdeel tot tevredenheid stemt dan wel om actie vraagt. De benchmark gegevens
kunnen daarbij behulpzaam zijn.

3

4. Prioriteitenmatrix
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen voor verbeteringen gedaan. Hierna wordt eerst verantwoord hoe is
bepaald welke aanbevelingen een school krijgt en hoe de zogenaamde prioriteitenmatrix gelezen kan
worden.
Verantwoording aanpak opstellen prioriteitenmatrix
Strategisch HRM kan bijdragen aan het realiseren van de doelen die de school zich stelt. Om gerichte
aanbevelingen aan scholen te kunnen doen, is het nodig de doelen van verbeteracties te bepalen en
vervolgens na te gaan welke factoren voor deze doelen het verschil maken. Dat is op de volgende manier
gebeurd.
In dit rapport draait het om de medewerkertevredenheid van OOP. Medewerkers zijn een belangrijke
stakeholder: zij dragen bij aan het realiseren van onderwijskwaliteit en zij hebben ook eigen behoeften.
Medewerkertevredenheid is gekozen als doel van verbeteracties omdat die een indicator is voor de mate
waarin de school slaagt in het realiseren van opbrengsten die voor medewerkers belangrijk zijn.
Ten tweede is bepaald welke factoren, zoals professionele ruimte en ondersteuning door HR-beleid, van
belang zijn voor medewerkertevredenheid van OOP. Dat is gedaan door op basis van een statistische
analyse van de gegevens van scholen die het Spiegelonderzoek hebben gedaan vast te stellen welke
factoren een significante samenhang hebben met de realisatie van medewerkertevredenheid van OOP.
Ten derde wordt voor elke factor bepaald wat voor soort aandacht die verdient in verbeteracties van de
school. Dat is gebaseerd op twee criteria. Ten eerste op grond van de vraag of een bepaalde factor
statistisch gezien een hoog of een laag belang heeft voor medewerkertevredenheid van OOP (zie
bovenstaand). Ten tweede op grond van de overweging of de score op een bepaalde factor hoog of laag is.
Voor ‘hoog’ is een score van 7 of hoger op de schaal van 1-10 aangehouden; voor ‘laag’ scores lager dan
een 7. Als een school hoog scoort op een factor is het voor die school veel moeilijker om door middel van
verbeteracties een nog hogere score op die factor te realiseren dan wanneer een school laag scoort op die
factor. De combinatie van de twee criteria van belang en score leidt tot het volgende onderscheid tussen
factoren wat betreft de aandacht die ze verdienen bij verbeteracties:
- prioriteiten: factoren met een hoog belang en een lage score;
- kroonjuwelen: factoren met een hoog belang en een hoge score;
- lage prioriteit: factoren met een laag belang en een lage score; en
- in de gaten houden: factoren met een laag belang en een hoge score.
Voor elk doel, hier medewerkertevredenheid OOP, wordt een prioriteitenmatrix gepresenteerd die er uitziet
zoals in onderstaande figuur. In de cellen van de matrix worden de factoren vermeld afhankelijk van het
type aandacht dat ze verdienen. De factoren die als ‘prioriteit’ worden aangemerkt, zijn de
aanknopingspunten voor beleid waarmee de meeste verbetering bereikt kan worden voor het beoogde
doel omdat ze een hoog belang hebben maar de score erop laag is en er dus nog veel ruimte voor
verbetering is. De factoren die als ‘kroonjuweel’ worden aangemerkt, scoren nu al goed maar verdienen
aandacht om ze vast te houden omdat ze van groot belang zijn voor het beoogde doel. De factoren die als
‘lage prioriteit’ worden aangemerkt, zijn ook een aanknopingspunt voor verbeteracties maar ze hebben een
lagere prioriteit omdat hun belang voor het beoogde doel geringer is dan van de factoren die als ‘prioriteit’
zijn aangemerkt. Tenslotte zijn er factoren om ‘in de gaten te houden’, die scoren nu hoog maar hebben
een relatief laag belang voor het beoogde doel.
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hoog

Prioriteiten

Kroonjuwelen

laag

Lage prioriteit

In de gaten houden

laag

hoog

Belang

Score
Natuurlijk zijn er verschillen tussen scholen. Daarom is de invulling van de prioriteitenmatrix afhankelijk van
de situatie van de eigen school. Om te bepalen welke factoren een significante samenhang hebben met een
bepaald doel zijn de gegevens van alle scholen gebruikt. Maar of een bepaalde factor aangemerkt wordt als
bijvoorbeeld 'prioriteit' of als 'kroonjuweel' hangt volledig af van de situatie van de eigen school.
Bij de uitwerking van de aanbevelingen is geput uit inzichten die bekend zijn uit wetenschappelijk
onderzoek in het algemeen en voor de onderwijssector in het bijzonder. Om de leesbaarheid van de
aanbevelingen te vergroten zijn geen verwijzingen naar wetenschappelijke bronnen opgenomen. Degenen
die meer willen lezen over de bijdrage van strategisch HRM aan de doelen van een school en opbrengsten
voor verschillende stakeholders kunnen terecht bij het katern Doelgericht Vertrouwen dat door de VOacademie is uitgegeven (zie www.vo-academie.nl). De website van de VO-academie biedt meer informatie
over strategisch HRM en allerlei activiteiten gericht op de professionalisering van schoolleiders op dit
gebied.
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4.1. Medewerkertevredenheid OOP
Medewerkertevredenheid bestaat uit de tevredenheid van OOP met hun baan en hun school. In bijlage 1
wordt beschreven hoe OOP scoort op tevredenheid en andere aspecten van medewerkerwelzijn. Voor
de analyse die ten grondslag ligt aan de matrix is voor in totaal achttien factoren nagegaan of ze
significant samenhangen met de tevredenheid van OOP. Daarbij zijn inbegrepen 5 onderdelen van HRbeleid en 4 vormen van peoplemanagement van leidinggevenden.
Zeven factoren hangen significant samen met de tevredenheid van OOP. De prioriteitenmatrix hieronder
laat van elke factor zien of die een hoog of een laag belang heeft. Vier factoren hebben een hoog belang
voor tevredenheid van OOP (en dus een relatief sterke invloed op hun tevredenheid):
- werkplezier: de bevlogenheid en toewijding die OOP in het werk ervaart;
- professionele ruimte en ontwikkeling: de beslissingsbevoegdheid die OOP voor eigen taken
heeft en de mogelijkheden die de eigen functie biedt om kennis en vaardigheden te benutten en
verder te ontwikkelen;
- mogelijkheden voor inspraak: de mate waarin OOP met de leidinggevende kan overleggen en
meebeslissen over wat er gebeurt op het werk en de dingen die met het eigen werk te maken
hebben; en
- HR-beleid: de ondersteuning die OOP in de praktijk ervaart door de toepassing van HR-beleid
op het gebied van welzijn en de combinatie werk-privé (bv. flexibele werktijden,
(mantel)zorgverlof).
Drie andere factoren die ook samenhangen met de tevredenheid van OOP hebben daarvoor een laag
belang (en dus een relatief zwakke invloed op tevredenheid):
- de school als lerende organisatie: de mate waarin OOP'ers elkaar open en eerlijk feedback
geven, fouten en lastige vraagstukken openlijk met elkaar bespreken om daarvan te leren, en
met en van elkaar leren;
- eigen verantwoordelijkheid voor professionele ontwikkeling: de mate waarin OOP'ers zelf actie
ondernemen op het gebied van ontwikkeling en loopbaan; en
- werkdruk: de mate waarin OOP hard en onder hoge tijdsdruk moet werken om het werk af te
krijgen.
Medewerkertevredenheid OOP en de factoren die er niet mee samenhangen
Voordat elk van de factoren uit de matrix besproken wordt vanuit het oogpunt van mogelijke
verbeteracties, wordt eerst kort ingegaan op de factoren die niet samenhangen met de tevredenheid
van OOP (dus geen directe invloed op hun tevredenheid hebben). Hierbij gaat het om enkele
onderdelen van HR-beleid (onder andere opleiding & ontwikkeling en mobiliteit; beoordeling &
beloning); regeldruk; professionele bekwaamheid; emotionele veiligheid op het werk; en
peoplemanagement door leidinggevenden (ondersteuning door maatwerkafspraken; van dagelijks
functioneren, van ontwikkeling, en van samenwerking). De reden dat deze factoren niet samenhangen
met de medewerkertevredenheid van OOP varieert. Van sommige factoren zoals peoplemanagement
van leidinggevenden op het gebied van ontwikkeling en onderlinge samenwerking kan aangenomen
worden dat deze niet direct maar wel indirect van invloed zijn, bijvoorbeeld via de factor "de school als
lerende organisatie" die zelf wel direct samenhangt met de medewerkertevredenheid van OOP. De
diversiteit van de categorie OOP zou mee kunnen spelen bij het feit dat sommige onderdelen van HRbeleid (opleiding & ontwikkeling en mobiliteit; beoordeling en beloning) niet significant van invloed zijn,
omdat deze voor sommige OOP'ers wel maar voor anderen juist niet van belang zijn. Van weer andere
factoren als regeldruk/bureaucratie en emotionele veiligheid wordt theoretisch verondersteld dat deze
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wel kunnen leiden tot ontevredenheid maar dat een acceptabel niveau ervan niet leidt tot tevredenheid.
Tevredenheid wordt volgens onderzoek vooral bepaald door factoren zoals werkplezier en de ruimte en
verantwoordelijkheid krijgen om goede prestaties te leveren. Dat is ook in de matrix te herkennen.
De invloedsfactoren en aanknopingspunten voor verbeteracties
Hierna wordt voor elk van de factoren in de matrix besproken welke aanknopingspunten voor
verbeteracties er zijn. Dat verschilt afhankelijk van de hoge of lage score die een factor behaald heeft.
Het is belangrijk om als school ook de samenhang tussen factoren te zien en daar in beleid en
leidinggeven op te sturen. Bijvoorbeeld, medewerkertevredenheid hangt enerzijds samen met factoren
die op het niveau van de individuele medewerker meer of minder belangrijk zijn, zoals hun
werkplezier/bevlogenheid, de professionele ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden die de OOP'er
ervaart. Medewerkertevredenheid hangt anderzijds ook samen met factoren die voor OOP’ers samen
met collega’s meer of minder belangrijk zijn, zoals de school als lerende organisatie en de
mogelijkheden voor inspraak bij dingen die op het werk spelen. Door de samenhang tussen factoren te
zien en daar in beleid en leidinggeven op te sturen neemt de effectiviteit van verbeteracties toe. Die
samenhang zit bijvoorbeeld ook tussen de ervaren werkdruk, die een licht negatieve invloed op
medewerkertevredenheid heeft, en de professionele ruimte en inspraakmogelijkheden die OOP'ers in
staat stelt om zelf actie te ondernemen en de taken die ze moeten doen zelf te regelen.

hoog

Prioriteiten
- Mogelijkheden voor inspraak

Kroonjuwelen
- Werkplezier
- Professionele ruimte en ontwikkeling
- HR-beleid: welzijn - werkprivé

Lage prioriteit
- Werkdruk

In de gaten houden
- De school als lerende organisatie
- Eigen verantwoordelijkheid voor
professionele ontwikkeling nemen

Belang

laag

laag

hoog
Score
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Mogelijkheden voor inspraak
Voor OOP'ers zijn mogelijkheden voor inspraak van groot belang. Waar docenten de gelegenheid hebben
om met collega's in hun team en/of sectie te overleggen over het werk en te beslissen over dingen die met
hun werk te maken hebben, is die vanzelfsprekende gelegenheid er niet voor OOP. OOP'ers in deze school
zijn niet zo tevreden over de mogelijkheden voor inspraak. Om daar iets aan te doen, is de eerste vraag wat
een zinvolle inspraakvorm zou kunnen zijn, want sommige OOP-medewerkers werken wel met elkaar
samen (conciërges, medewerkers van de administratie) maar anderen vervullen meer een solo-functie. Een
belangrijk punt is dus om in gesprek te gaan met (groepjes) medewerkers zelf: wat zijn de onderwerpen
waar ze het over willen hebben en wie zijn voor hen goede gesprekspartners? Bedenk dat het voor OOP
ook belangrijk is te weten als er nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs aan de gang zijn. Naast
geïnformeerd worden, is gehoord worden belangrijk. En als het geen vrijblijvend gesprek wordt maar er
doorgepraat wordt over de aanpak van bepaalde problemen levert het ook een bijdrage aan een beter
functionerende school.

Werkplezier
OOP scoort hoog op werkplezier. Het werk ligt hen na aan het hart en ze zijn trots op en enthousiast over
hun werk. Het is belangrijk om dit zo te houden want deze factor heeft een hoog belang voor de
tevredenheid van OOP. Aandacht door in gesprek te gaan en waardering uit te spreken is op zichzelf al
betekenisvol. Werkoverleg en individuele gesprekken zijn een goede mogelijkheid om signalen op te pikken
over omstandigheden die de tevredenheid onder druk zetten. Informatie is ook uit officiële bronnen te
putten zoals een medewerkertevredenheidsonderzoek of ziekteverzuimgegevens.

Professionele ruimte en ontwikkeling
Professionele ruimte om goed werk te kunnen leveren en om eigen bekwaamheden te kunnen benutten en
ontwikkelen wordt door het OOP in deze school hoog gewaardeerd. Het belang ervan voor de
medewerkertevredenheid is hoog. Het is dus van belang om in de gaten te houden dat OOP hoog blijft
scoren op professionele ruimte en ontwikkeling. De leidinggevende zou bij iedere medewerker de vraag
kunnen voorleggen hoe het eigen werk uitdagend en motiverend blijft. Eigen ideeën voor professionele
groei zijn belangrijk om te ondersteunen, en passen bij de school als lerende organisatie en bij de
duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

HR-beleid: welzijn - werkprivé
Het HR-beleid op het gebied van welzijn (vitaliteit) en de werkprivé combinatie (bv. flexibele werktijden,
(mantel)zorgverlof) wordt door OOP positief beoordeeld en het belang ervan voor de
medewerkertevredenheid is ook hoog. Dat is goed nieuws en reden om de hoge score op welzijn en
werkprivé combinatie in de gaten te houden. Een belangrijke reden om dit te blijven monitoren is dat er
veranderingen in het personeelsbestand kunnen komen waardoor de behoeften van OOP'ers op dit gebied
ook veranderen. Bijvoorbeeld als er sprake is van vergrijzing of jongere OOP-medewerkers op een gegeven
moment te maken krijgen met toenemende (mantel)zorgtaken. Leidinggevenden kunnen hun gesprekken
met OOP-medewerkers benutten om te polsen of het HR-beleid (nog) in de behoeften voorziet.

Werkdruk
OOP op deze school ervaart een bepaalde werkdruk die een negatief effect heeft op hun tevredenheid.
Toch heeft werkdruk maar een laag belang (en kleine invloed) voor hun tevredenheid. Werkdruk hoort bij
de randvoorwaarden die medewerkers hinderen om toe te komen aan de dingen waar ze echt tevreden van
worden. Minder werkdruk leidt op zichzelf niet tot meer tevredenheid. Toch is het goed te achterhalen
waar de ervaren werkdruk mee samenhangt. Heeft het te maken met pieken in het werk waar men niet van
wist en zich niet op kon voorbereiden? Heeft het te maken met te weinig regelmogelijkheden om de taken
8

die gedaan moeten worden naar eigen inzicht aan te pakken? Zie ook het punt van de mogelijkheden voor
inspraak dat eerder genoemd is. Zorg dat de aandacht niet alleen gericht is op de werkdruk zelf maar ook
op het creëren van ruimte om de dingen te doen waar OOP-medewerkers bevlogen door raken.

De school als lerende organisatie
OOP op deze school oordeelt in het algemeen positief over aspecten van de school als lerende organisatie.
Voor hun medewerkertevredenheid heeft dit punt maar een laag belang. Toch is er reden om dit punt in de
gaten te houden. Op de eerste plaats omdat de factor “professionele ruimte en ontwikkeling” (die verwant
is met de school als lerende organisatie) voor de tevredenheid van OOP wel van groot belang is. Het is
interessant om na te gaan of er een positieve wisselwerking tussen beide factoren te creëren valt. Op de
tweede plaats, omdat een professionele leercultuur onder OOP openheid creëert om aan te haken bij
ontwikkelingen in het onderwijsproces en daar passende ondersteuning aan te geven.

Eigen verantwoordelijkheid voor professionele ontwikkeling nemen
OOP-medewerkers in deze school geven een hoge score aan de mate waarin ze eigen verantwoordelijkheid
nemen voor hun professionele ontwikkeling, bijvoorbeeld door loopbaanambities uit te spreken en
mogelijkheden voor opleiding en doorgroeien te benutten. Dat is mooi. Het is toch een punt om in de gaten
te houden als leidinggevende. Biedt de school voldoende ondersteuning en mogelijkheden voor doorgroei?
Kan het werk van OOP'ers uitdagender gemaakt worden? Als dat niet het geval is, kan het gebeuren dat
OOP-medewerkers die actief bezig zijn met hun professionele ontwikkeling geen perspectief bij deze school
zien en ontevreden raken en vertrekken. Maak er daarom een gewoonte van om minstens één keer per jaar
als leidinggevende met een medewerker in gesprek te gaan over loopbaanambities en over wat het HRbeleid van de school aan ondersteuning kan bieden. Ook steun bij externe mobiliteit kan belangrijk zijn
voor een medewerker.
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5. Vergelijking van scores van verschillende geledingen
De SPIEGEL Personeel & School wil scholen inzicht geven in de actuele staat van hun HRM. Daarbij moet
bedacht worden dat er in een school verschillende geledingen zijn die ieder een eigen rol bij het tot stand
komen, uitvoeren en ‘ontvangen’ van het HR-beleid hebben en die geneigd zijn hun beeld van het HRbeleid te baseren op het deel waar zij zelf bij betrokken zijn. Schoolleiders – en HR-adviseurs – zullen
geneigd zijn hun oordeel te baseren op het formele beleid dat zij ontwikkelen, het beleid zoals het op
papier bedoeld is. Teamleiders zullen geneigd zijn hun oordeel te baseren op het HR-beleid zoals zij dat zelf
toepassen. Medewerkers zullen geneigd zijn het HR-beleid te beoordelen op grond van wat zij van hun
leidinggevende ervaren en van wat zij mogelijk weten van het formele beleid. Bewustzijn van deze
verschillende rollen en daarmee samenhangende beelden is van belang bij de beoordeling van de actuele
staat van HRM in de school.
Hierna worden de percepties van verschillende geledingen met betrekking tot bepaalde thema’s
gerapporteerd. Ook al gaat het om hetzelfde thema, bijvoorbeeld de leidinggevende als peoplemanager,
toch zullen de percepties daarvan van leidinggevenden verschillen van de percepties van OOP, en van
schoolleiders en van de HR-adviseur. Het gaat er niet om wie gelijk heeft. Het gaat immers om percepties
die vanuit een bepaalde geleding bestaan. Als kanttekening bij de lezing van de scores moet bovendien
opgemerkt worden dat niet bij iedere geleding evenveel vragen over een bepaald onderdeel gesteld zijn
(vanwege de omvang van de vragenlijsten). Dit is een extra reden om niet op zoek te gaan naar ‘wie er
gelijk heeft’.
Als er sprake is van aanzienlijke verschillen in percepties en/of als een bepaald onderdeel bij een of meer
geledingen maar net voldoende scoort, is dat wel een goede reden om eens met elkaar in gesprek te gaan.
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5.1 De leidinggevende als peoplemanager
In deze paragraaf worden de beelden vergeleken die de verschillende geledingen hebben van deze centrale
rol van de leidinggevende. Daarbij gaat het om de toepassing van HR-beleidsmaatregelen met name in de
vorm van maatwerkafspraken. Vervolgens wordt de ondersteuning door het leiderschapsgedrag van de
leidinggevende weergegeven: de ondersteuning van het dagelijks functioneren van medewerkers, de
ondersteuning in hun ontwikkeling en de ondersteuning van onderlinge samenwerking.
Als verschillen in beoordeling groter zijn dan 1 punt en/of als een bepaald onderdeel onvoldoende of maar
net voldoende scoort, is er reden om eens met elkaar in gesprek te gaan. Dat geldt met name tussen
leidinggevenden enerzijds en OOP aan wie zij leidinggeven anderzijds. Daarnaast kan het ook zinvol zijn dat
leidinggevenden enerzijds en schoolleiders anderzijds met elkaar in gesprek gaan als de verschillen in
perceptie groot zijn.

Op de volgende onderdelen is het verschil groter dan 1 punt en verdient het aanbeveling hierover in
gesprek te gaan:
- Ondersteuning door maatwerkafspraken
- Ondersteuning in dagelijks functioneren
- Ondersteuning in ontwikkeling
- Ondersteuning van samenwerking
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5.2 Ondersteuning van medewerkers door HR-beleid
HRM kan bijdragen aan verschillende soorten schoolopbrengsten als er sprake is van een HR-beleid dat de
breedte van HR-beleidsgebieden gericht benut. De bijdrage van HRM aan de beoogde schoolopbrengsten
komt echter tot stand via de medewerkers in het primaire proces van de school. Het is dus belangrijk te
weten in hoeverre OOP het HR-beleid in de praktijk als ondersteunend ervaart.
In onderstaand staafdiagram wordt weergegeven in hoeverre OOP de HR-beleidsmaatregelen op
verschillende gebieden als ondersteunend ervaart. Ook wordt gerapporteerd wat het oordeel van de HRafdeling is over de ondersteuning die HR-beleidsmaatregelen in de praktijk bieden.
Als het verschil in beoordeling groter dan 1 punt is, verdient het aandacht van de HR-afdeling na te gaan
wat de redenen hiervoor zouden kunnen zijn. Afhankelijk van de inzichten die dat oplevert, is er te denken
aan uiteenlopende acties variërend van betere communicatie over en/of implementatie van het huidige
beleid tot daadwerkelijke aanpassing van onderdelen van het HR-beleid.

Op de volgende onderdelen is het verschil groter dan 1 punt en verdient het aanbeveling hierover in
gesprek te gaan:
- Maatregelen gericht op opleiding & ontwikkeling
- Maatregelen gericht op professionele ruimte
- Maatregelen gericht op beoordeling & beloning
- Maatregelen gericht op teamwerk/autonomie
- Maatregelen gericht op welzijn & werk-privé balans
- Maatregelen gericht op werving & selectie
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Bijlage 1 - Medewerker welzijn
Strategisch HRM is er op gericht bij te dragen aan opbrengsten voor verschillende betrokkenen. In deze
paragraaf staan de opbrengsten voor medewerkers centraal. Onder medewerker welzijn als overkoepelend
begrip vallen enerzijds opbrengsten die waardevol zijn als ze zo positief mogelijk scoren bij medewerkers:
tevredenheid met baan en school, werkplezier, werkmotivatie en zich emotioneel veilig voelen bij collega’s
en leidinggevende. Anderzijds zijn er aspecten die bijdragen aan medewerker welzijn als ze laag of in elk
geval niet hoog scoren: werkdruk en regeldruk in het algemeen. Bij de rapportcijfers voor werkdruk en
regeldruk in de tabellen betekent een laag cijfer dat de werkdruk en regeldruk hoog zijn en een
onvoldoende werksituatie opleveren. Een hoog rapportcijfer betekent dat werkdruk en regeldruk goed zijn,
dus niet (te) hoog zijn.
OOP

Door OOP worden de volgende onderdelen van medewerker welzijn ervaren als:
Zeer goed
- Regeldruk
Ruim voldoende
- Werkplezier
- Werkmotivatie
- Tevredenheid
- Emotionele veiligheid
Voldoende - verdienen misschien wel aandacht
- Werkdruk
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Bijlage 2 - De school als lerende organisatie
De lerende organisatie staat voor: elkaar open en eerlijk feedback geven, fouten openlijk met elkaar
bespreken om daarvan te leren, met en van elkaar leren, verantwoordelijkheid nemen om continu te
werken aan professionele ontwikkeling en onderwijsverbetering. Voor groepen OOP’ers die als team
functioneren, bijvoorbeeld conciërges of medewerkers van de administratie, kan het eigen team in meer of
mindere mate als 'lerende organisatie' fungeren. Voor OOP'ers die een zelfstandige functie hebben, zal het
verschillen of ze sparring partners hebben met en van wie ze kunnen leren en hun werk verbeteren.
Een lerende organisatie zijn hangt met verschillende omstandigheden samen. Ten eerste is werken aan
professionele ontwikkeling gebaat bij professionele ruimte: een functie die de gelegenheid biedt om eigen
kennis en vaardigheden te benutten en te ontwikkelen en mogelijkheden om van en samen met collega’s te
leren. Voor OOP gaat het bovendien om de inspraak die ze hebben over hun werkzaamheden. Ten tweede
is het van belang dat OOP'ers zelf verantwoordelijkheid nemen voor professionele ontwikkeling.
Het Sectorakkoord VO stelt dat het voortgezet onderwijs in Nederland van gedegen kwaliteit is. De
professionele bekwaamheid wordt door OOP zelf gemiddeld hoog beoordeeld. Toch vraagt het werken aan
professionele ontwikkeling en onderwijsverbetering volgens het Sectorakkoord VO continu aandacht. Om
leerlingen (met alle verschillen die er tussen hen zijn) door het onderwijs meer uit te dagen en om ze voor
te bereiden op een maatschappij die sterk in verandering is.
Het onderstaande diagram geeft weer hoe OOP’ers oordelen over de deelthema’s behorend bij de lerende
organisatie.

OOP

De volgende onderdelen worden beoordeeld als:
Ruim voldoende
- Professionele ruimte en ontwikkeling
- Lerende organisatie
- Eigen verantwoordelijkheid voor ontwikkeling
Onvoldoende - verdienen in ieder geval aandacht
- Professionele bekwaamheid
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- Inspraak
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Bijlage 3 - Mate van ondersteuning medewerkers door HR-beleid
Strategisch HRM levert een bijdrage aan het schoolbeleid gericht op het realiseren van opbrengsten die
voor verschillende stakeholders waardevol zijn. Maatschappelijke opbrengsten die bestaan uit de
talentontwikkeling, persoonlijke vorming en burgerschapscompetenties van leerlingen. Maar ook
opbrengsten voor medewerkers zelf in de vorm van bijvoorbeeld werkplezier, professionele ontwikkeling en
een goede werk-privé balans. Wil HRM bijdragen aan deze verschillende soorten opbrengsten dan is het
niet alleen van belang dat het HR-beleid is afgestemd op de verschillende schooldoelen maar ook dat het
de breedte van HR-beleidsgebieden gericht benut.
Het eerste diagram laat zien hoe sterk het aanbod van HR-maatregelen is op verschillende HRbeleidsgebieden.
HR-Managers

Uit de informatie van de HR-afdeling blijkt dat het aanbod van HR-maatregelen op de genoemde gebieden
wordt beoordeeld als:
Ruim voldoende
- Maatregelen gericht op teamwerk/autonomie
- Maatregelen gericht op professionele ruimte
Onvoldoende - verdienen in ieder geval aandacht
- Maatregelen gericht op werkzekerheid
- Maatregelen gericht op welzijn & werk-privé balans
- Maatregelen gericht op selectie en begeleiding bij in-/uitstroom
- Maatregelen gericht op beoordeling & beloning
- Maatregelen gericht op opleiding & ontwikkeling en mobiliteit

Meer nog dan het feitelijk aanbieden van bepaalde HR-beleidsmaatregelen is van belang hoe deze door
medewerkers ervaren worden. HR-beleidsmaatregelen hebben meer invloed op houding en gedrag van
medewerkers naarmate ze door medewerkers als meer ondersteunend worden ervaren. Het volgende
diagram geeft weer in welke mate OOP ondersteuning ervaart door de toepassing van HR-beleid.

16

OOP

Door OOP wordt de ondersteuning door de volgende HR-maatregelen ervaren als:
Ruim voldoende
- Maatregelen gericht op welzijn & werk-privé balans
- Maatregelen gericht op teamwerk/autonomie
- Maatregelen gericht op selectie en begeleiding bij in-/uitstroom
- Maatregelen gericht op professionele ruimte
- Maatregelen gericht op opleiding & ontwikkeling en mobiliteit
- Maatregelen gericht op beoordeling & beloning
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Bijlage 4 - De leidinggevende als peoplemanager
Voor de implementatie van HRM-beleid zijn leidinggevenden in belangrijke mate verantwoordelijk, meestal
in samenwerking met en ondersteund door de HR/P&O-afdeling. In het VO is de verantwoordelijkheid voor
het leidinggeven aan OOP op verschillende manieren geregeld. Soms is de leidinggevende een directeur
bedrijfsvoering op centraal niveau, soms is de verantwoordelijkheid bij een locatiedirecteur of conrector
ondergebracht. Er zijn ook scholen waar het nog weer anders is. En bovendien is de leidinggevende voor
de ene deelgroep OOP'ers (bijvoorbeeld de conciërges) een andere dan voor een andere OOP'er
(bijvoorbeeld een directiesecretaresse). In deze tekst wordt daarom gesproken over de leidinggevende als
peoplemanager.
Het eerste diagram geeft weer in welke mate OOP'ers hun leidinggevende als peoplemanager ervaren.
Daarbij gaat het om de toepassing van HR-beleidsmaatregelen met name in de vorm van
maatwerkafspraken. Vervolgens wordt de ondersteuning door het leiderschapsgedrag van de
leidinggevende weergegeven, zowel de ondersteuning van het dagelijks functioneren van medewerkers, de
ondersteuning in hun ontwikkeling en de ondersteuning van onderlinge samenwerking.
OOP

Door OOP wordt de ondersteuning door het leiderschapsgedrag van hun teamleider in de volgende
onderdelen ervaren als:
Onvoldoende - verdienen in ieder geval aandacht
- Ondersteuning van samenwerking
- Ondersteuning in ontwikkeling
- Ondersteuning in dagelijks functioneren
- Ondersteuning door maatwerkafspraken
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