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Voorwoord 

Een blijk van waardering! Eindelijk kunnen we zelf eens laten weten hoe we ons werk ervaren. Heel 

mooi dat dit onderzoek wordt uitgevoerd. Drie opmerkingen die treffend schetsen hoe het gros van het 

ondersteunend personeel dit onderzoek heeft ervaren. In opdracht van Voion, het Arbeidsmarkt en 

Opleidingsfonds voortgezet onderwijs heeft het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen deze studie 

uitgevoerd als aanvulling op de eerder uitgevoerde ‘Arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs’. 

Sociale partners in het voortgezet onderwijs wilden graag meer weten over de arbeidsmarktpositie en 

scholingsmogelijkheden van ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs. Getuige de 

reacties bij de ondersteuners is dit een onderwerp dat leeft. 

 

Het onderzoek, voornamelijk uitgevoerd met behulp van secundaire bestandsanalyses en een 

enquête onder ondersteuners, toont aan dat er kwantitatief geen problemen zijn te verwachten in de 

personele vervulling. Wel lijken er kansen te liggen om de ondersteuners te ‘empoweren', waarbij 

bijvoorbeeld aandacht uit kan gaan naar scholing die aansluit bij de behoefte van de ondersteuner. 

Daarbij zou meer aandacht moeten worden besteed aan het bekend maken van de regelingen uit de 

cao, die nu vaak onbekend en onbenut blijven. Dat is jammer, aangezien er zeker wel een 

scholingsbehoefte leeft. Meer aandacht voor de ondersteuner in de scholen, maar ook in de cao, kan 

in onze ogen dan ook geen kwaad. Het recent afgesloten onderhandelaarsakkoord over een cao 

voortgezet onderwijs voor het komende jaar springt hier in ieder geval alvast op in. 

 

Naast de ondersteuners die de moeite hebben genomen de vragenlijst in te vullen, willen wij bij deze 

eenieder hartelijk bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit rapport. In het 

bijzonder ook de aanwezigen bij de door Voion georganiseerde expertmeeting naar aanleiding van het 

conceptrapport en degenen bij de verschillende vakorganisaties die via de hen beschikbare kanalen 

ondersteunend personeel hebben opgeroepen de vragenlijsten in te vullen. Speciale dank gaat uit 

naar Henriëtte Kassies van Voion die ons gedurende het onderzoek met waardevolle opmerkingen ter 

zijde heeft gestaan. Zonder deze bijdragen had deze rapportage niet tot stand kunnen komen. 

 

Namens het gehele projectteam, 

 

Jos Lubberman 

Projectleider 

 

Nijmegen, mei 2014 
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Managementsamenvatting 
 

Dit rapport vormt een aanvulling op de ‘Arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs’ die het ITS, 

Radboud Universiteit Nijmegen in 2013 uitvoerde voor Voion, het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds 

voortgezet onderwijs. In dit rapport wordt de aandacht gericht op het ondersteunend personeel in het 

vo, zowel onderwijsondersteunend als organisatie en beheerspersoneel. De vraag die hierbij centraal 

staat, luidt: 

 

‘Wat is er in kwantitatieve zin bekend over de arbeidsmarktpositie van het ondersteunend personeel in 

het voortgezet onderwijs en in welke mate maakt dit personeel gebruik van geboden 

scholingsmogelijkheden? Indien men daar geen gebruik van maakt: wat zijn de belemmeringen voor 

het ondersteunend personeel om scholingsmogelijkheden te benutten?’ 

 

Deze vraag wordt beantwoord met behulp van analyses op etalagebestanden van DUO, het 

Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2012 (POMO) van BZK, de Arbeidsmarktbarometer po, vo en 

mbo 2012/2013, uitkeringscijfers van het UWV en de door het ITS uitgezette vragenlijst onder 

ondersteunend personeel in het vo. 

 

Arbeidsmarktpositie ondersteunend personeel 

Als we de ontwikkeling in werkgelegenheid onder de loep nemen, dan blijkt deze de afgelopen vijf jaar 

een bijzonder patroon te hebben vertoond. Zo nam het personeelsbestand tussen 2009 en 2010 toe 

(3 procent), maar kromp het tussen 2011 en 2013 weer, bijna tot het oorspronkelijke niveau in 2009. 

Anno 2013 bestond het personeelsbestand ondersteuners in het vo uit ruim 19.800 fte, ingevuld door 

bijna 26.300 personen. In dezelfde periode groeide het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs 

structureel, waardoor we op macroniveau dus geen duidelijke samenhang tussen het aantal 

ondersteuners en leerlingomvang waarnemen. Ook als we naar regionale ontwikkelingen kijken, zien 

we dat de ontwikkeling in het aantal ondersteuners en aantal leerlingen in de verschillende regio’s 

(RPA’s) niet eenduidig samenhangen. 

 

Kijkend naar specifieke persoons- en functiekenmerken van ondersteunend personeel in het vo, dan 

blijkt onder meer dat de aanstellingsomvang tussen 2009 en 2013 is toegenomen. Anno 2013 heeft 55 

procent een aanstelling van meer dan 0,8 fte. Hierbij hebben ondersteuners doorgaans een vast 

dienstverband; ongeveer één op de tien werkt in tijdelijk verband. In de periode 2009-2013 is het 

aandeel vaste dienstverbanden toegenomen. 

Vrouwen zijn sterker in ondersteunende posities vertegenwoordigd dan mannen. In 2013 was 59 

procent vrouw. Kijken we naar de verdeling ondersteuners naar leeftijd, dan blijkt in 2013 bijna een 

derde jonger dan 45 jaar. Iets meer dan een derde is 45 tot 55 jaar en nog eens een derde is ouder 

dan 55. Het aandeel ondersteuners tot 45 jaar is de afgelopen jaren afgenomen, waarbij deze 

vergrijzing sterker is voor mannen dan vrouwen. 
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De vacatures voor ondersteuners in het vo lijken de afgelopen jaren weer iets aan het toenemen, na 

een flinke afname in 2008. In schooljaar 2012/2013 waren er naar schatting 944 vacatures, 

gezamenlijk goed voor 628 fte. Algeheel is het aantal openstaande vacatures echter al jarenlang zeer 

klein, waardoor in kwantitatieve zin weinig problemen in vervulling verwacht hoeven worden. 

Als we kijken naar het kalenderjaar 2013 blijken de vacatures voornamelijk te bestaan uit 

managersfuncties voor ondersteunende eenheden en onderwijsondersteuners. De vervulling van die 

vacatures gaat doorgaans goed. Ongeveer twee op de tien vacatures wordt moeilijk vervulbaar 

geacht, waarbij de managers relatief het moeilijkst te vinden zijn. Vacatures leveren doorgaans dan 

ook een groot aantal sollicitanten op, met name voor administratief / secretarieel personeel en 

conciërges. Het sollicitantenaanbod voor onderwijsondersteuners is aanzienlijk kleiner. 

 

Tevredenheid en arbeidsvoorwaarden 

Ondersteuners zijn over het algemeen behoorlijk tevreden. Zo geeft 81 procent aan tamelijk tot zeer 

tevreden te zijn over de baan en geeft 67 procent aan tevreden te zijn over de organisatie. 

Ondersteuners zijn daarbij vaker tevreden dan ander vo-personeel. Ondersteuners zijn het meest 

positief over het werk en de collega’s, en het meest kritisch over de organisatie. De tevredenheid over 

het werk zelf komt daarbij vooral door de inhoud van het werk, het takenpakket en het niveau. Men is 

tevreden over de mensen op het werk door de sfeer en de onderlinge relaties en omgang. 

Ontevredenheid heerst vooral over de leidinggevenden. 

Aspecten die leiden tot tevredenheid over de werkomstandigheden zijn vooral de zelfstandigheid en 

de werktijden. Er is enige onvrede over de stijl van de leiding en de werkdruk. Onvrede over de leiding 

blijkt ook uit de ervaren waardering, zo geeft 15 procent aan zich door de leiding geheel niet 

gewaardeerd te voelen. Tevredenheid over de randvoorwaarden komen vooral door de 

aanstellingsvorm, de combinatie van werk en privé, en de reistijd. Wel is er kritiek over het salaris. 

 

Kijken we naar het specifieke gebruik van verschillende arbeidsvoorwaarden, dan blijken 

ondersteuners vooral gebruik te maken van collectieve ziektekostenverzekering, flexibele werktijden 

en mogelijkheid om minder uren te werken. Vergeleken met ander vo-personeel, blijken ondersteuners 

in algemene zin vaker gebruik te maken van de mogelijkheden. Zij maken vooral vaker gebruik van 

flexibele werktijden, betaald zorgverlof en calamiteitenverlof. 

 

Scholingsmogelijkheden onbekend en onbenut 

In de cao-vo zijn diverse afspraken opgenomen over scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor 

het personeel: werkgevers dienen een persoonlijk ontwikkelingsplan te faciliteren, werknemers met 

een opleiding tot en met mbo-niveau kunnen een EVC-traject1 volgen, werknemers met een opleiding 

tot en met mbo-niveau 1 kunnen een startkwalificatie halen, en medewerkers hebben recht op niet 

opgedragen scholing met een jaarlijks scholingsbudget van 500 euro. In algemene zin is de 

bekendheid met deze mogelijkheden relatief beperkt. Bovendien blijken ondersteuners zonder 

startkwalificatie structureel minder goed op de hoogte zijn van de scholingsmogelijkheden uit de cao, 

zelfs als het gaat om de specifieke, voorwaardelijke scholingsmogelijkheden die juist deze groep 

zouden moeten aanspreken. Slechts 7 procent van het personeel zonder startkwalificatie is bekend 

met het kunnen volgen van een EVC-traject, 6 procent is bekend met het kunnen behalen van een 

                                                      
1 

Een EVC-traject maakt zichtbaar over welke kennis en vaardigheden mensen, door opleiding en werkervaring bij 

elkaar op te tellen, beschikken. Hun ervaring wordt daarmee omgezet naar een Ervaringscertificaat dat is te 

gebruiken bij sollicitaties en het volgen van opleidingen in het mbo/ho. 
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startkwalificatie.  

Wel is het ondersteunend personeel in het vo redelijk goed bekend met het opstellen van het 

persoonlijk ontwikkelingsplan (zes op de tien). Verder is ruim vier op de tien bekend met het jaarlijks 

scholingsbudget. 

De helft van het personeel dat bekend is met het scholingsbudget maakt daar ook gebruik van. Vier 

op de tien ondersteuners die bekend zijn met het persoonlijk ontwikkelingsplan geven aan daar 

gebruik van te maken. 

 

Ondanks de grote onbekendheid met het EVC-traject en het kunnen behalen van een startkwalificatie 

bestaat er wel een groot potentieel voor deze vormen van scholing. Ongeveer een kwart van het 

ondersteunend personeel dat onbekend is met het volgen van een EVC-traject, blijkt na korte uitleg 

geïnteresseerd en geeft aan er (vrijwel) zeker gebruik van te willen maken. Ruim vier op de tien 

houden de mogelijkheid open en geven aan er misschien gebruik van te maken. Hierbij is het 

potentieel onder jongeren het grootst. 

 

Scholingsgebruik, belemmeringen en behoefte 

Uit de ITS-vragenlijst onder ondersteunend personeel (2014), blijkt dat acht op de tien ondersteuners 

de afgelopen drie jaar een vorm van formele scholing hebben gevolgd. Hierbij zijn kortdurende 

cursussen en trainingen de meest gevolgde scholingsvormen. Als we kijken naar scholing in het 

afgelopen jaar, dan hebben ondersteuners gemiddeld vier scholingsdagen gevolgd (hetzij formeel, 

hetzij informeel). Ondersteuners volgen vooral scholing op het gebied van bedrijfshulpverlening / 

ehbo. Ruim de helft van de ondersteuners heeft de afgelopen drie jaar dergelijke scholing gevolgd. 

Andere typen scholing die relatief vaak worden genoemd zijn: omgaan met lastig gedrag van 

leerlingen, pedagogisch/didactische vaardigheden, en algemene computervaardigheden.  

 

Welke scholingstypen gevolgd worden, is onder meer afhankelijk van de loonschaal. Lagere schalen 

hebben bijvoorbeeld een grotere kans op het volgen van scholing op het gebied van assertief omgaan 

met collega’s, bedrijfshulpverlening / ehbo en omgaan met lastig gedrag van kinderen. Naarmate de 

loonschaal stijgt, neemt de kans toe dat men scholing volgt op het gebied van functiewaardering, 

netwerken, en het voeren van functioneringsgesprekken. 

Ook de leeftijd van ondersteuners beïnvloedt de kans op het volgen van verschillende typen scholing. 

Zo blijken oudere ondersteuners relatief vaker de volgende scholing te volgen: algemene 

computervaardigheden, assertief omgaan met collega’s, en omgaan met werkdruk. Jongere 

ondersteuners volgen vaker scholing op het gebied van netwerken.  

 

Het willen, kunnen en mogen volgen van scholing kan door diverse redenen bemoeilijkt, dan wel 

gestimuleerd worden. Uit de vragenlijst volgen enkele hoofdfactoren die een belemmerende rol lijken 

te spelen voor het volgen van scholing. Ondersteuners noemen het niet aangeboden krijgen van 

scholing en het onvoldoende aanwezig zijn van budget het vaakst als belemmeringen: de rol en de 

mogelijkheden van de werkgever zijn hierbij dus evident. Naast deze organisatorische 

belemmeringen, speelt vanzelfsprekend ook het persoonlijk initiatief een rol: ondersteuners noemen 

dan ook relatief vaak dat het niet vragen om scholing belemmerend werkt. Hierbij noemen 

ondersteuners in lagere schalen vaker: dat aan hen scholing is aangeboden, dat er volgens de leiding 

geen duidelijke relatie tussen de gewenste scholing en functie bestond, dat de scholing niet in het 

belang van verdere teamontwikkeling werd geacht, en dat er geen vervanging te regelen was. 

 

Naast belemmeringen zijn er natuurlijk ook belangrijke stimulerende factoren voor het volgen van 
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scholing. Hierbij lijkt vooral de persoonlijke motivatie de belangrijkste drijfveer tot het volgen van 

scholing, zo worden ‘ik wilde graag scholing volgen’ en ‘ik heb om scholing gevraagd’ vaak genoemd. 

 

Het onder de aandacht brengen en stimuleren van scholing van werknemers door leidinggevenden, 

vindt voornamelijk plaats in functionerings- of beoordelingsgesprekken en doordat deelname aan 

bepaalde activiteiten verplicht worden gesteld.  

 

Vrijwel alle ondersteuners in het vo hebben in meer of mindere mate behoefte aan scholing. Slechts 6 

procent heeft geheel geen behoefte aan scholing en 17 procent heeft weinig behoefte, maar ruim 

driekwart heeft enige tot (zeer) veel behoefte. Hierbij hebben ondersteuners in de hogere loonschalen 

en jongere ondersteuners vaker scholingsbehoefte. Hierbij geven jongeren vaker aan een volledige 

opleiding te willen volgen om een diploma te halen, terwijl ouderen vaker de voorkeur geven aan 

kortlopende cursussen of trainingen. Scholingsbehoefte bestaat vooral op het 

pedagogisch/didactische domein (zoals omgaan met leerlingen) en op het gebied van persoonlijke 

effectiviteit.  

 

De inhoudelijke behoefte verschilt hierbij naar loonschaal. Ondersteuners in de lagere loonschalen 

hebben meer behoefte aan algemene computervaardigheden, assertief omgaan met collega’s, cursus 

gericht op pedagogisch/didactische vaardigheden, loopbaanoriëntatie, omgaan met en/of toedienen 

van medicijnen, omgaan met lastig gedrag van leerlingen, omgaan met ouders en ontvangen en 

geven van feedback/kritiek. 

Naast de loonschaal, is ook de leeftijd hierop van invloed. Zo hebben oudere werknemers meer 

behoefte aan algemene computervaardigheden, terwijl jongeren vaker behoefte hebben aan 

bedrijfshulpverlening, loopbaanoriëntatie en netwerken. 

Verder hebben mannen vaker dan vrouwen behoefte aan scholing rond bedrijfshulpverlening en 

omgaan met/toedienen van medicijnen. Hoger opgeleiden hebben relatief vaker behoefte aan scholing 

in loopbaanoriëntatie en sollicitatietraining. 

 

Tot slot 

Afsluitend kunnen we vaststellen dat er kwantitatief geen problemen is te verwachten in de personele 

vervulling. Verder lijken ondersteuners een behoefte te hebben om zich meer te scholen, terwijl men 

niet goed op de hoogte is van de mogelijkheden in de cao en deze ook weinig benut. Dit lijkt te vragen 

om meer voorlichting. Daarnaast is er in zekere mate sprake van passiviteit, zowel bij de schoolleiding 

(die de ondersteuner niet wijst op scholingsmogelijkheden, dan wel deze aanbiedt) als bij de 

ondersteuner zelf (die niet vraagt om scholing). Hierbij speelt ook de huidige lage mate van (ervaren) 

waardering door de schoolleiding onvermijdelijk een rol. Het bieden van loopbaanmogelijkheden zowel 

horizontaal als verticaal kan hieraan naar verwachting een positieve bijdrage leveren. 
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1. Inleiding 

 ................................................................................... 
1.1 Aanleiding 

 

In 2013 heeft het ITS voor Voion een arbeidsmarktanalyse voor het voortgezet onderwijs uitgevoerd. 

In aanvulling op die analyse heeft Voion het ITS verzocht een nadere analyse te verrichten die meer 

ingaat op de arbeidsmarktpositie van het ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs. Deze 

aanvullende analyse dient als basis en input voor een mogelijke aanvraag die Voion in de tweede 

tranche van de sectorplannen wil indienen bij het ministerie van SZW. Het rapport vormt een 

uitgebreide situatieschets van de arbeidsmarktpositie van ondersteunend personeel in het voortgezet 

onderwijs. 

 

Gewenste informatie 

De gevraagde aanvulling betreft het leveren van aanvullende gegevens over de arbeidsmarktpositie 

van het ondersteunend personeel. In de aanvulling ziet Voion graag onder meer de volgende “harde” 

gegevens: 

• regionale cijfers en ontwikkelingen van de werkgelegenheid van het ondersteunend personeel; 

• sectorale cijfers en ontwikkelingen van de werkgelegenheid van het ondersteunend personeel; 

• waar mogelijk, uitgesplitst naar de verschillende functies; 

• gegevens over de werkloosheid onder het ondersteunend personeel (actuele stand van zaken 

en ontwikkelingen); 

• gegevens over vacatures voor het ondersteunend personeel; 

• eventuele andere relevant geachte en beschikbare gegevens. 

 

Daarnaast is Voion op zoek naar een antwoord op de vraag of het ondersteunend personeel gebruik 

maakt of kan maken van de scholingsmogelijkheden (waaronder EVC-trajecten) die de cao-vo deze 

groep op dit moment biedt. 

 

Cao-afspraken 

De huidige geldende cao-vo (2011-2012) biedt scholingsruimte aan het ondersteunend personeel. Dat 

wil zeggen, in hoofdstuk 16 zijn afspraken opgenomen over na- en bijscholing, waarin geen 

onderscheid wordt gemaakt naar functie. De bepalingen zijn dus ook geldend voor ondersteunend 

personeel. De cao stelt dat: 

• werkgevers een persoonlijk ontwikkelingsplan dienen te faciliteren; 

• werknemers met een mbo-opleiding de mogelijkheid hebben een EVC-traject te volgen; 

• werknemers met een mbo-1-opleiding of lager op kosten van de werkgever een 

startkwalificatie kunnen behalen; 

• medewerkers recht hebben op niet opgedragen scholing en hiervoor jaarlijks een budget van 

500 euro ter beschikking krijgen. 
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Tijdens de afronding van dit onderzoek is een onderhandelaarsakkoord gesloten voor de cao vo met 

nieuwe bepalingen over professionalisering van medewerkers in het vo. Deze nieuwe afspraken zijn 

niet meegenomen in deze studie. 

 

 

1.2 Onderzoeksvragen 

 

Op grond van deze informatie hebben we de vraagstelling in dit onderzoek als volgt geformuleerd: 

 

“Wat is er in kwantitatieve zin bekend over de arbeidsmarktpositie van het ondersteunend personeel in 

het voortgezet onderwijs en in welke mate maakt dit personeel gebruik van geboden 

scholingsmogelijkheden? Indien men daar geen gebruik van maakt: wat zijn de belemmeringen voor 

het ondersteunend personeel om scholingsmogelijkheden te benutten?” 

 

 

1.3 Definitie ondersteunend personeel 

 

In dit rapport wordt het ondersteunend personeel in brede zin beschouwd, dat wil zeggen: zowel 

onderwijsondersteunend als organisatie- en beheerspersoneel. Hierbij wordt zo mogelijk onderscheid 

gemaakt naar ondersteunend personeel in loonschalen 8 en lager en personeel in schalen 9 en 

hoger.2  In het survey onder ondersteunend personeel (waarover later meer) is dit onderscheid 

mogelijk geweest. Voor overige kwantitatieve gegevens is er in grote mate afhankelijkheid van de 

beschikbare informatie en gehanteerde indelingen. Veelal is dat ondersteunend personeel in brede zin 

– onderwijsondersteunend personeel (OOP) en ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) samen - 

of is de indeling op grond van functie tot stand gekomen en niet op grond van salarisschaal. Daar 

waar we zelf aanvullende informatie verzamelen, of microdata kunnen gebruiken, is het eenvoudiger 

een aangescherpte definitie toe te passen. 

 

 

1.4 Onderzoeksaanpak 

 

Dit onderzoek naar de arbeidsmarktsituatie van ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs 

is ruwweg gestoeld op twee grote pijlers: enerzijds uitvoerige secundaire analyses op bestaande 

gegevens, anderzijds een grootschalige enquête onder ondersteunend personeel zoals uitgezet door 

het ITS.  

 

 

1.4.1 Uitvoeren secundaire analyses 

Informatie ten bate van secundaire analyses is afkomstig uit verschillende bronnen. Deels nemen we 

informatie over uit de arbeidsmarktanalyse vo, deels zijn nadere analyses uitgevoerd om beter in de 

specifieke behoefte van Voion te kunnen voorzien. Het gaat dan voornamelijk om etalagebestanden 

van DUO, nadere analyses op het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (POMO) 2012 van BZK, de 

Arbeidsmarkt-barometer po, vo en mbo 2012/2013 en UWV-gegevens. 

                                                      
2 Aanvankelijk zouden p&o’ers en medewerkers op bestuursbureaus buiten beschouwing gelaten worden. 

Uit het survey is echter gebleken dat deze functies vooral in de hoge loonschalen voorkomen en daarmee weinig 
invloed hebben op het beeld van ondersteuners in schaal 8 en lager. Bovendien gaven diverse ondersteuners in 
onderwijsgevende functies aan dat zij (alleen) op het bestuur werken. Door enkel te selecteren op ondersteuners 
op scholen zouden zij ten onrechte gefilterd worden. 
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1.4.2 Survey onder ondersteunend personeel 

De secundaire analyses geven inzicht in de meer kwantitatieve vraag van de opdrachtgever. 

Daarnaast heeft men een kwalitatieve vraag naar het gebruik van scholingsmogelijkheden en dan met 

name de redenen waarom men daar geen gebruik van maakt. Om antwoord te kunnen geven op deze 

vraag is een survey uitgezet onder het ondersteunend personeel. In de periode van 27 februari tot en 

met 21 maart 2014 is een online vragenlijst uitgezet onder diverse bestanden met ondersteuners. 

Deze bestanden zijn beschikbaar gesteld door de Algemene Onderwijsbond (AOb), Abvakabo FNV en 

de TOA-sectie van de NVON. Het personeel uit deze ledenbestanden is per e-mail uitgenodigd voor 

deelname aan de enquête.  

 

Naast aanschrijving van deze bestanden, is de mogelijkheid gecreëerd om ook andere ondersteuners 

buiten deze bestanden deel te laten nemen aan de enquête. Middels een aanmeldpagina hebben 

‘vrijwilligers’ zich kunnen melden waarna zij een uitnodiging voor het survey hebben ontvangen. Onder 

meer CNV Onderwijs en FvOv hebben hiervoor aandacht gevraagd onder hun leden. 

 

Uiteindelijk zijn 1.760 respondenten aan de vragenlijst begonnen (met een bruto respons van 25 

procent op basis van de bestanden). Hierop zijn diverse selecties gemaakt: ten eerste zijn 

respondenten die niet op scholen of besturen in het vo werkzaam zijn uit de analyses gefilterd. 

Vervolgens zijn alle niet-ondersteuners (schoolleiders, docenten) uit de analyse gefilterd. Ten slotte 

zijn alleen respondenten geanalyseerd die tot de 17e vraag in de enquête zijn gekomen: ‘In hoeverre 

heeft u over het algemeen behoefte aan scholing in uw werk?’. Uiteindelijk leveren deze selecties 

1.330 respondenten op.  

 

Het survey is representatief gebleken naar geslacht, maar niet naar provincie, dienstverband, 

aanstellingsomvang en leeftijd. In de analyse van de surveyresultaten is niet gecorrigeerd voor deze 

kenmerken. De surveyresultaten zijn geanalyseerd met behulp van verdelingstabellen en -figuren van 

de gegeven antwoorden. Tevens heeft verdieping plaatsgevonden met behulp van regressieanalyse. 

Een uitgebreide beschrijving van de surveymethodiek alsmede de -analyse, is terug te vinden in 

bijlage A. 

 

 

1.5 Leeswijzer 

 

Het rapport is opgebouwd uit drie overkoepelende hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt een uitgebreide 

beschrijving gegeven van de arbeidsmarktpositie van het ondersteunend personeel, waarbij aandacht 

wordt geschonken aan werkgelegenheidsontwikkelingen, diverse specificaties van het huidige 

personeelbestand, vacatureontwikkelingen en werkloosheid. Hoofdstuk 3 buigt zich hoofdzakelijk over 

de tevredenheid van ondersteunend personeel (zoals tevredenheid naar verschillende werkaspecten, 

ervaren waardering en baanzekerheid) en het gebruik van en bekendheid met arbeidsvoorwaarden (in 

het bijzonder de scholingsmogelijkheden uit de cao-vo). In hoofdstuk 4 wordt dieper ingegaan op het 

thema scholing: er wordt inzicht gegeven in de mate van gevolgde scholing, in de verschillende typen 

van gevolgde scholing (formeel-informeel, inhoud), in belemmerende en stimulerende factoren voor 

scholing en in scholingsbehoefte van ondersteuners in het algemeen. Tot slot worden de belangrijkste 

bevindingen uit de hoofdstukken in conclusiehoofdstuk 5 samengevat en met elkaar verbonden. 
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2. Arbeidsmarktpositie 
ondersteunend personeel 

 

 ................................................................................... 
Om de arbeidsmarktpositie van ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs te kunnen 

duiden, gaan we in dit hoofdstuk in op kwantitatieve inzichten rond de werkgelegenheid van deze 

groep. 

 

 

2.1 Werkgelegenheidsontwikkeling 

 

Werkgelegenheid na piek in 2010 weer op niveau 2009 

De ontwikkeling in werkgelegenheid voor ondersteunend personeel laat in de periode 2009-2013 een 

schommeling zien (zie Tabel 2.1). Tussen 2009 en 2010 nam de werkgelegenheid in fte met 3 procent 

toe tot 20.361 (ingevuld door 27.220 personen). Sindsdien is de werkgelegenheid in fte weer 

afgenomen tot 19.845 fte. Anno 2013 bevindt deze zich nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2009. 

Wel is het aantal werkzame personen tussen 2009 en 2013 licht gedaald, hetgeen een toename in de 

gemiddelde aanstellingsomvang indiceert. 

 

Tabel 2.1 – Ondersteunend personeel in personen en fte in aantallen en indexcijfers 

 2009 2010 2011 2012 2013 

In aantallen      

In personen 26.577 27.220 26.885 26.885 26.292 

In fte 19.749  20.361  20.184  19.859  19.845 

Bron: DUO etalagebestanden, bewerking ITS 

 

Tussen 2009 en 2013 algemene krimp in vo-personeel, terwijl leerlingaantal stijgt 

Als we de ontwikkeling in het aantal fte voor ondersteunend personeel afzetten tegen de ontwikkeling 

van het aantal leerlingen en onderwijsgevend personeel, dan valt op dat het aantal ondersteuners 

nauwelijks is gewijzigd, terwijl het aantal leerlingen een duidelijke groei kent en het aantal 

onderwijsgevenden een duidelijke daling (zie Figuur 2.1).  

 
  



 

 15 

Figuur 2.1 – Geïndexeerde ontwikkeling werkgelegenheid per functie afgezet tegen de 

leerlingaantallen (2009=100) 

 

  
Bron: DUO etalagebestanden, bewerking ITS 

 

Na een stijging van de werkgelegenheid voor onderwijsondersteunend personeel tussen 2009 en 

2010, is de werkgelegenheid in 2012 en 2013 weer op het niveau van 2009. Opmerkelijk gezien de 

daling van het onderwijsgevend personeel in deze periode en de stijging van het aantal leerlingen. 

Wel geldt dat het aantal scholen (brinniveau, 645 in 2012) en besturen (348 in 2012) in het voortgezet 

onderwijs in dezelfde periode ook nauwelijks is gewijzigd. Het lijkt er dan ook op dat de omvang van 

ondersteuning voornamelijk afhankelijk is van de organisatiestructuur van het onderwijs. Op zich is dit 

ook wel logisch, aangezien een school nu eenmaal bepaalde ondersteunende taken heeft waarbij de 

omvang van de school er minder toe doet. 

 

Gemiddelde aanstellingsomvang neemt toe 

De reeds benoemde toename in de aanstellingsomvang van het ondersteunend personeel zien we 

ook terug in Tabel 2.2. Tussen 2009 en 2013 is het aandeel ondersteuners met een kleine 

aanstellingsomvang (tot 0,5 fte) structureel afgenomen, van 18 procent in 2009 tot 15 procent in 2013. 

Omgekeerd zien we dat het aandeel van het personeel dat 0,5 tot 0,8 fte werkt licht is toegenomen, 

evenals het aandeel dat meer dan 0,8 fte werkt. In 2013 heeft 55 procent een aanstelling van meer 

dan 0,8 fte. 

 

Tabel 2.2 – Ondersteunend personeel naar aanstellingsomvang, in personen 

 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

0 - 0.5 fte's  18% 17% 16% 16% 15% 

0.5 - 0.8 fte's  28% 28% 29% 29% 29% 

Meer dan 0.8 fte's  54% 54% 55% 55% 55% 

Totaal (n=100%) 26.577 27.220 26.885 26.335 26.292 

Bron: DUO etalagebestanden, bewerking ITS 

 

Aanstellingsomvang het kleinst voor de groep jonger dan 25 en ouder dan 65  

Zoals Figuur 2.2 laat zien, neemt de gemiddelde aanstellingsomvang flink toe tussen 15-25 jarigen en 

25-35 jarigen. In de grote leeftijdsgroep van 25 t/m 65 jarigen schommelt de gemiddelde 

aanstellingsomvang, maar zijn er geen hele grote verschillen waarneembaar. Ondersteuners ouder 
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dan 65 werken zelden fulltime, gemiddeld minder dan 0,4 fte. 

 

 

Figuur 2.2 – Gemiddelde aanstellingsomvang onderwijsondersteunend personeel in fte naar 

leeftijdsklasse (2013)3 

 

 

Bron: DUO etalagebestanden, bewerking ITS 

 

Toename vast dienstverband 

Ongeveer negen op de tien ondersteuners heeft in 2013 een vast dienstverband, 11 procent werkt in 

tijdelijk dienstverband (zie Tabel 2.3). Het aandeel ondersteunend personeel dat in vaste dienst werkt, 

is sinds 2009 met 5 procentpunt toegenomen. Het aandeel personen met vast dienstverband groeide 

jaarlijks structureel. 

 

Tabel 2.3 – Ondersteunend personeel naar dienstverband, in personen 

 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Vaste dienst 84% 86% 88% 89% 89% 

Tijdelijke dienst 16% 14% 12% 11% 11% 

Totaal (n=100%) 26.577 27.220 26.885 26.335 26.292 

Bron: DUO etalagebestanden, bewerking ITS 

 

Ondervertegenwoordiging van mannen 

Vrouwen zijn sterker vertegenwoordigd in het ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs 

dan mannen. Uit Tabel 2.4 volgt dat 59 procent van het personeel in 2013 uit vrouwen bestaat. Sinds 

2009 is het aandeel vrouwen redelijk stabiel. 
  

                                                      
3 Vergelijkbaar figuur (2008 – 2012) reeds gepubliceerd in J. Lubberman, N. van Kessel, M. Wester, A. 
Mommers (2013) Arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs Nijmegen: ITS Radboud Universiteit 
Nijmegen. 
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Tabel 2.4 – Ondersteunend personeel naar geslacht, in personen 

 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Vrouw 57% 58% 58% 59% 59% 

Man 42% 42% 42% 41% 41% 

Onbekend 1% 0% 0% 0% 0% 

Totaal (n=100%) 26.577 27.220 26.885 26.335 26.292 

Bron: DUO etalagebestanden, bewerking ITS 

 

 

2.2  Verschillen naar regio, schoolomvang en denominatie 

 

Ontwikkeling werkgelegenheid naar RPA zeer divers, geen duidelijk verband met trend in 

leerlingaantallen 

De werkgelegenheid voor ondersteunend personeel heeft zich per regio zeer verschillend ontwikkeld, 

zo volgt uit Figuur 2.3 (en in bijlage B, Tabel B.0.1). Waar de personeelsomvang tussen 2009 en 2013 

in Centraal Groningen en Zuid- en Midden-Drenthe bijvoorbeeld nagenoeg stabiel is gebleven, zien 

we in diverse andere gebieden flinke toenames en nog grotere afnames.  

 

Figuur 2.3 – Ontwikkeling werkgelegenheid ondersteuners (% verandering in fte 2009-2013) en 

ontwikkeling in leerlingomvang (% verandering in personen 2009-2013) naar RPA 

 

 

 

Bron: DUO etalagebestanden, bewerking ITS 

 

 

Bij het bekijken van de regionale personele ontwikkelingen moeten we bedenken dat niet alle 

instellingen de nodige personeelsgegevens hebben geleverd aan DUO. Om toch een vergelijking over 
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de jaren heen mogelijk te maken is per regio een weegfactor gecalculeerd om ontbrekende gegevens 

bij te schatten. De hieronder benoemde geconstateerde regionale dalingen kunnen dan ook deels 

veroorzaakt worden door het toepassen van deze weging. 

 

In Rijn-Gouwe groeide het personeelsbestand het sterkst (14 procent toename), ook in Noord-

Groningen en Roermond nam het ondersteunend personeel met meer dan tien procent toe. De 

sterkste (relatieve) afname vond plaats in Maastricht-Mergelland (24 procent afname). Ook in 

Flevoland (excl. Almere), Zeeland en Parkstad Limburg, kromp het personeelsbestand met ten minste 

15 procent. 

 

In alle vijf de grootste steden van Nederland kromp het personeelsbestand tussen 2009 en 2013 (zie 

ook bijlage B, Tabel B.0.4). De krimp sloeg het hardst toe in Utrecht, 35 procent (in fte) van het 

ondersteunend vo-personeel verdween daar. Ook in Almere is het aantal ondersteuners sterk 

gedaald, het bestand kromp daar met 21 procent (in fte). 

 

Als we deze werkgelegenheidsontwikkeling naast de ontwikkeling in het aantal leerlingen zetten 

(Figuur 2.3), dan zien we dat deze trends elkaar deels ‘logisch’ volgen, maar grotendeels ook niet. Zo 

is het aantal ondersteuners in Utrecht en Almere tussen 2009 en 2013 zoals reeds besproken flink 

gekrompen, terwijl er in beide steden leerling groei is geweest. Andersom is groei in het 

ondersteunend personeel waarneembaar in Zuidoost Brabant, terwijl het aantal leerlingen met meer 

dan een tiende daalde. Een eenduidig verband tussen de werkgelegenheid voor ondersteuners en het 

aantal leerlingen op RPA-niveau is dan ook niet te signaleren.4 

  

Twee derde werkzaam op grote scholen, steeds minder werkzaam op kleine scholen 

In 2013 werkte twee derde van het personeel op grote scholen met 200 man personeel of meer (zie 

Tabel 2.5). Hiervan werkt 35 procent op scholen met meer dan 300 werkzame personen. Minder dan 

vijf procent werkt op kleine scholen met minder dan 50 man personeel. Tussen 2009 en 2013 nam het 

aandeel ondersteunend personeel dat op grote scholen (200 man personeel of meer) toe van 60 tot 

66 procent. Tegelijkertijd nam het percentage ondersteuners dat op kleine scholen werkt (minder dan 

50 man personeel) af van 10 tot 4 procent. 

 

 
  

                                                      
4 Cijfers op RPA-niveau zijn gebaseerd op aggregatie van beschikbare schoolgegevens. 
Hierdoor kan informatie soms ontbreken en / of niet aan een RPA toegekend worden. We dienen dan 
ook voorzichtig te zijn bij het interpreteren van de gegevens en met het trekken van conclusies. 
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Tabel 2.5 – Ondersteunend personeel in personen, naar omvang van de school (omvang in 

totaal aantal werkzame personen) 
 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Minder dan 50 personen 10% 10% 9% 9% 4% 

50 tot 100 personen 6% 6% 5% 5% 6% 

100 tot 200 personen 24% 24% 23% 23% 24% 

200 tot 300 personen 28% 29% 30% 30% 31% 

Meer dan 300 personen 32% 32% 32% 33% 35% 

Totaal (n=100%) 26.577 27.220 26.885 26.335 26.292 

Bron: DUO etalagebestanden, bewerking ITS 

 

Ondersteuners vooral werkzaam op openbare, rooms-katholieke en protestants-christelijke scholen 

Bijna drie op de tien ondersteuners werken in 2013 op een openbare school, een kwart werkt op een 

rooms-katholieke school, ruim twee op de tien werken op een protestants-christelijke school. De 

resterende kwart werkt op een algemeen bijzondere of ‘overig bijzondere’ school. De verhoudingen 

zijn tussen 2009 en 2013 niet sterk veranderd. Wel is het percentage ‘algemeen’ en ‘overig bijzonder’ 

iets toegenomen, hetgeen ten koste is gegaan van protestants-christelijke scholen (zie Tabel 2.6). 

 

Tabel 2.6 – Ondersteunend personeel in personen, naar denominatie van de school 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Openbaar 28% 27% 27% 27% 28% 

Rooms-katholiek 25% 25% 25% 25% 25% 

Protestants-christelijk 24% 23% 24% 23% 21% 

Algemeen bijzonder 10% 11% 10% 11% 11% 

Overig bijzonder 13% 14% 14% 14% 15% 

Onbekend 0% 0% 0% 0% 0% 

Totaal (n=100%) 26.577 27.220 26.885 26.335 26.292 

Bron: DUO etalagebestanden, bewerking ITS 

 

 

2.3  Leeftijdsopbouw 

 

Toenemende vergrijzing 

In Tabel 2.7 wordt de leeftijdsverdeling van het ondersteunend personeel gepresenteerd. Bijna een 

derde (31 procent) van het personeel is jonger dan 45 jaar, 36 procent is tussen de 45 en 55 jaar en 

nog eens een derde is ouder dan 55 jaar. Het aandeel personen tot 45 jaar is tussen 2009 en 2013 

structureel afgenomen, van 36 tot 31 procent. Het aandeel ondersteuners ouder dan 55 is in die 

periode structureel toegenomen, van 27 procent in 2009 tot 33 procent in 2013. 

 
  



 

 20 

Tabel 2.7 – Ondersteunend personeel naar leeftijd, in personen 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Jonger dan 25 jaar  5% 5% 4% 3% 3% 

25 - 35 jaar  10% 10% 10% 10% 10% 

35 - 45 jaar  21% 20% 20% 19% 18% 

45 - 55 jaar  36% 37% 37% 37% 36% 

55 - 65 jaar  26% 28% 29% 30% 32% 

Ouder dan 65 jaar  1% 1% 1% 1% 1% 

Leeftijd onbekend  1% 0% 0% 0% 0% 

Totaal (n=100%) 26.577 27.220 26.885 26.335 26.292 

Bron: DUO etalagebestanden, bewerking ITS 

 

Op basis van Mirror-ramingen (Figuur 2.4) zien we dat het ondersteunend personeel in 2013 het 

personeel zeer sterk vergrijsd is. Ondersteunend personeel jonger dan 35 jaar is duidelijk 

ondervertegenwoordigd. De piek ligt rond 52 jaar. De opbouw voor mannen en vrouwen is 

vergelijkbaar, zij het dat de mannen structureel iets ouder zijn. Als dit beeld richting de toekomst 

doorzet, dan zou dit de ondervertegenwoordiging van mannen in ondersteunende functies de 

komende jaren verder kunnen vergroten. 

 

Figuur 2.4 – Leeftijdsopbouw ondersteunend personeel in fte naar geslacht, raming voor 20135    

 

  

Bron: Mirror, CentERdata, bewerking ITS 

 

 

 

 

                                                      
5 Figuur reeds gepubliceerd in J. Lubberman, N. van Kessel, M. Wester, A. Mommers (2013) 
Arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs Nijmegen: ITS Radboud Universiteit Nijmegen. 
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2.4  Opleidingsniveau 

 

Merendeel opgeleid op mbo-niveau of lager 

Uit POMO 2012 volgt dat het merendeel van de ondersteuners is opgeleid op mbo-niveau of lager. In 

Figuur 2.5 zien we de opleidingsniveaus van ondersteuners naar geslacht. In grote lijnen lijken de 

verhoudingen overeen te komen. Van de vrouwen heeft ongeveer 36 procent een opleiding op vo-

niveau of lager, voor mannen is dit 34 procent. Aan de andere zijde van het ‘opleidingsspectrum’ zien 

we dat ongeveer 34 procent van de vrouwen een opleiding op hbo-niveau of hoger heeft gevolgd. Bij 

mannen is dit percentage 31. Wel zien we verschillen in de specifieke opleidingsniveaus, zo hebben 

mannen vaker een opleiding op lbo-niveau of lager, vaker op mbo-niveau en vaker op hbo-niveau. 

 

 

Figuur 2.5 – Ondersteunend personeel naar geslacht en opleidingsniveau, in personen in 2011 
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Bron: POMO 2012, bewerking ITS 

 

 

Jongeren hoger opgeleid dan ouderen 

Als we het opleidingsniveau van personeel afzetten tegen leeftijd, dan volgt uit Figuur 2.6 dat jongeren 

doorgaans hoger opgeleid zijn dan ouderen. Waar ruim de helft van het personeel t/m 34 jaar hbo- of 

wo-geschoold is, ligt het percentage bij personeel van 55 jaar en ouder op 29. Verder zien we dat het 

aandeel ondersteuners dat vo of lager is opgeleid, onder 55+’ers veel groter is (47 procent) dan bij 

ondersteuners onder de 35 (12 procent).  
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Figuur 2.6 – Ondersteunend personeel naar leeftijd en opleidingsniveau, in personen (2011) 
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Bron: POMO 2012, bewerking ITS 

 

 

2.5  Brutoloon 

 

Ruim kwart verdient minder dan €1.500 per maand 

POMO 2012 geeft inzicht in de lonen van ondersteunend personeel. Het salaris is echter alleen 

bevraagd door middel van inkomenscategorieën. Dit maakt het niet mogelijk om de salarisgegevens te 

corrigeren naar fte en zodoende uitspraken te doen naar personeelskenmerken die sterk 

samenhangen met de aanstellingsomvang, zoals bijvoorbeeld geslacht. Als we ons desalniettemin 

baseren op Figuur 2.7, dan zien we dat ondersteuners in ruim een kwart van de gevallen minder dan 

€1.500 per maand verdienen. Verder verdient 17 procent €1.500 tot €2.000, verdient een kwart €2.000 

tot €2.500 en verdient 13 procent €2.500 tot €3000. Bijna twee op de tien ondersteuners verdient 

meer dan €3.000 per maand. 
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Figuur 2.7 – Ondersteunend personeel naar categorieën van brutoloon, in personen in 2011, 

niet gecorrigeerd voor aanstellingsomvang 

 

  

Bron: POMO 2012, bewerking ITS 

 

 

Vergeleken met andere functies in het vo is het brutoloon van ondersteunend personeel relatief laag. 

Waar 13 procent van de ondersteuners meer dan €3.000 verdient, is dit percentage voor onderwijzend 

personeel 45 en voor het management 88 procent. 

 

Als we de brutolonen vergelijken met andere sectoren (niet gespecificeerd naar functie), dan lijken 

deze in grote lijnen vergelijkbaar met het mbo, hbo en wo. Waar in het vo gemiddeld 46 procent van 

het personeel meer dan €3.000 verdient, is dit in het mbo, hbo en wo respectievelijk 49, 50 en 46. Wel 

liggen de lonen hoger dan in het po, daar verdient 27 procent meer dan €3.000. Overigens dient bij al 

deze vergelijkingen in ogenschouw gehouden te worden dat hier niet is gecorrigeerd naar relevante 

functie- en persoonskenmerken. 

 

Brutoloon hoger naarmate aanstelling groter is 

Uit Figuur 2.8 blijkt dat het verdiende brutoloon inderdaad sterk samenhangt met de 

aanstellingsomvang. Dit is niet verrassend, immers: naarmate men minder uren maakt, zal men ook 

minder loon ontvangen. Als we ons richten op de (bijna) fulltimers, dan verdient ruim de helft van de 

ondersteuners €2.000 tot €3.000 bruto per maand. Slechts 3 procent verdient maandelijks minder dan 

€1.500. 
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Figuur 2.8 – Ondersteunend personeel naar categorieën van brutoloon en aanstellingsomvang 

(in uren), in personen in 2011 

 

  

Bron: POMO 2012, bewerking ITS 

 

 

Ouderen iets sterker vertegenwoordigd in hoogste inkomens 

Uit Figuur 2.9 blijkt dat er geen hele grote verschillen in het bruto maandinkomen zijn naar leeftijd. We 

zien dat ouderen iets sterker vertegenwoordigd in de hoogste inkomens, maar een duidelijk afwijkend 

beeld naar leeftijd geeft de figuur niet. 

 

 

Figuur 2.9 – Ondersteunend personeel naar leeftijd en salaris, in personen in 2011 

  

Bron: POMO 2012, bewerking ITS 

 

 

Hoger brutoloon naarmate opleidingsniveau stijgt 

Als we het bruto maandloon afzetten tegen het opleidingsniveau van ondersteuners, dan zien we een 

duidelijke samenhang: naarmate het opleidingsniveau hoger ligt, verdient men een hoger maandloon. 

Hierbij moet nogmaals gezegd worden dat hier geen rekening is gehouden met belangrijke factoren 

als de aanstellingsomvang. In Figuur 2.10 zien we dat meer dat meer dan de helft van het personeel 

met een opleiding van lbo of lager tot €2.000 per maand verdient. Van de wo-opgeleiden is dit 28 
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procent.  

 

 

Figuur 2.10 – Ondersteunend personeel naar salaris en opleidingsniveau in 2011 

 

  

Bron: POMO 2012, bewerking ITS 

 

 

2.6  Vacatures ondersteunend personeel 

 

Ontstane en vervulde vacatures afgelopen jaren toegenomen, weinig openstaande vacatures 

Op basis van de jaarlijkse Arbeidsmarktbarometer, een rapport in opdracht van het ministerie van 

OCW dat onder meer de stand van zaken rond vacatureontwikkelingen in het po, vo en mbo 

weergeeft, kunnen we inzicht verschaffen in de vacatureomvang voor ondersteunend vo-personeel. 

Uit de Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2012/2013 (ITS, 2013) volgt dat er in dat schooljaar 944 

vacatures voor ondersteunend personeel zijn ontstaan. Deze vacatures vormden tezamen 628 fte’s. 

Het aantal ontstane (alsmede het aantal vervulde vacatures) is in absolute aantallen de afgelopen 

twee schooljaren achtereen toegenomen, zoals te zien in Figuur 2.11. Wel zien we in de figuur dat het 

aantal vacatures ten opzichte van 2008/2009 aanzienlijk lager is komen te liggen. 
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Figuur 2.11 – Ontstane, vervulde en openstaande vacature-intensiteiten ondersteunend 

personeel vo (%), 2008/2009 – 2012/2013 

 

   

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2012/2013 (ITS, 2013) 

 

 

De vacature-intensiteit (de verhouding openstaande vacatures ten opzichte van de totale 

werkgelegenheid) is ondanks de vacaturegroei erg laag (0,1 procent). Er kan dan ook verwacht 

worden dat vacaturevervulling voor ondersteunend personeel relatief weinig problemen veroorzaakt.  

 

Vooral vacatures voor managers en onderwijsondersteuners 

Sinds schooljaar 2012/2013 voert het ITS in opdracht van het Ministerie van OCW de reeds 

geïntroduceerde Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo uit. Parallel aan de ‘traditionele’ 

dataverzamelingsmethode met behulp van vragenlijsten, is in 2013 begonnen met een alternatieve 

methode via inventarisatie van vacaturewebsites (‘webspidering’)6. Hierdoor is in de loop van de tijd 

een rijke vacaturedatabase ontstaan, waardoor specifieke informatie over vacatures voor 

ondersteunend personeel geleverd kan worden7. In dit deel worden specificaties van vacatures voor 

ondersteuners in het voortgezet onderwijs gegeven, waarbij de gegevens betrekking hebben op het 

gehele kalenderjaar 20138.  

 

In Tabel 2.8 wordt een overzicht getoond van geïnventariseerde vacatures naar functie, het geeft 

daarmee een indicatie van functies waar vooral behoefte aan is in het vo. Meer dan een kwart van de 

vacatures voor ondersteunend vo-personeel is voor managers, coördinatoren en hoofden. Ook zijn er 

relatief veel vacatures voor onderwijsondersteuners, zoals toa’s en andere assistenten. Als we ook 

instructeursvacatures meenemen vormen de onderwijsondersteuners samen met managers het 

grootste aandeel vacatures. 

 

                                                      
6 Geïnventariseerde vacatures zijn afkomstig van Intermediair, Jobtrack, Meesterbaan, 
Nationale Vacaturebank, alsmede van tientallen vacaturesites van besturen en scholen. 
7 Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat deze inventarisatie niet de gehele 
vacaturepopulatie in kaart brengt, maar alleen de online gespiderde populatie. 
8 De gepresenteerde uitsplitsingen hebben betrekking op de periode januari tot en met 
december 2013 en wijken daarmee af van de in de Arbeidsmarktbarometer gehanteerde periode van 
een schooljaar. Over het gehele schooljaar 2013/2014 wordt in het najaar van 2014 gerapporteerd. 
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Tabel 2.8 – Geïnventariseerde vacatures ondersteunend personeel vo, kalenderjaar 2013 

 

 Aantal Percentage 

Manager / coördinator / hoofd 160 27 

Technisch onderwijsassistent 78 13 

Overig onderwijsondersteunend 73 12 

Roostering / planning 40 7 

Administratief / secretarieel 39 7 

Finance & control 39 7 

Begeleiding & zorg 37 6 

Conciërge 30 5 

P&O 25 4 

ICT 24 4 

Advies- en beleid 18 3 

Communicatie & marketing 9 2 

Instructeur 9 2 

Overig facilitair 5 1 

Mediatheek 4 1 

Sportcentrum 1 1 

Totaal 591 100 

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo (ITS, 2013) 

 

  

Vacatures ondersteuners vrijwel altijd voor tijdelijke dienstverbanden 

In Figuur 2.12 zien we dat vacatures voor ondersteunend personeel in de overgrote meerderheid van 

de gevallen een tijdelijk dienstverband betreffen (88 procent). Op basis van beschikbare informatie lijkt 

de verdeling tussen tijdelijke functies en tijdelijke functies met uitzicht op vast vrij gelijkmatig. 
 

Figuur 2.12 – Dienstverband geïnventariseerde vacatures ondersteunend personeel vo, 

kalenderjaar 2013 (n=473)9 

  

 

                                                      
9 Het aantal vacatures waarover uitspraken gedaan wordt, verschilt per specificatie, doordat niet 
in iedere vacature(tekst) alle nadere informatie beschikbaar is. 
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Vacatures ondersteunend personeel gemiddeld 0,77 fte; grootste aanstelling voor managers, kleinste 

voor administratief / secretarieel personeel 

Vacatures voor ondersteunend personeel zijn in 2013 gemiddeld 0,77 fte groot, zo volgt uit Figuur 

2.13. Managersfuncties (en aanverwante) zijn vaak fulltime of bijna fulltime (gemiddeld 0,92 fte) en zijn 

daarmee gemiddeld het grootst in omvang. Ook functies in de mediatheek, alsmede functies voor 

conciërges zijn relatief groot in omvang (respectievelijk 0,87 en 0,85 fte). Vacatures voor administratief 

/ secretarieel zijn het vaakst parttime functies (0,59 fte). Overigens dienen we voorzichtig te zijn met 

het trekken van conclusies, daar de aantallen waarop gemiddelden worden berekend soms erg klein 

zijn. 

 
 
 

Figuur 2.13 – Gemiddelde aanstellingsomvang vacatures ondersteunend personeel vo, 

kalenderjaar 2013 (n=516) 

 

  

 

 

Gemiddeld 84 kandidaten per vacature ondersteunend personeel, zeer veel sollicitanten voor 

administratief / secretarieel personeel en conciërges, relatief weinig voor onderwijsondersteunende 

functies 

Op basis van vragenlijsten naar aanleiding van aangetroffen online vacatures, kunnen uitspraken 

gedaan worden over het verloop van de vacature. In Figuur 2.14 zien we het gemiddeld aantal 

kandidaten dat zich meldde voor een vacature naar functie. Gemiddeld meldden 85 kandidaten zich in 

2013, maar de spreiding is zeer groot naar functie. Zo zijn er gemiddeld meer dan 100 sollicitanten 

voor P&O- en finance & control-functies, en zelfs meer dan 200 voor vacatures voor conciërges en 

administratief / secretarieel personeel. Hoewel gemiddelde waarden sterk kunnen fluctueren bij 

beperkte aantallen (let op kleine aantal vacatures waarover uitspraken gedaan worden), worden de 

hoge aantallen nauwelijks beïnvloed veroorzaakt door een enkele ‘uitschieter’. Andersom zien we dat 

het aantal sollicitanten voor ‘overig facilitair’ (kantinemedewerkers, tuiniers et cetera) en voor 

onderwijsondersteuners juist relatief klein is.  
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Figuur 2.14 – Gemiddeld aantal kandidaten vacatures ondersteunend personeel vo (n=85) 

  

 

 

 

Vacatures grotendeels niet moeilijk vervulbaar, mogelijk problemen voor managersfuncties 

Vacatures voor ondersteunend personeel lijken over het algemeen weinig problemen op te leveren 

wat betreft de vervulling. Uit Figuur 2.15 volgt dat ongeveer twee op de tien vacatures moeilijk 

vervulbaar werd geacht. Gezien de kleine aantallen dienen we ook hier voorzichtig te zijn, maar een 

nadere specificatie naar functie lijkt iets grotere problemen in vacaturevervulling voor 

managersfuncties te indiceren. Immers geeft 30 procent aan dat de vacature moeilijk vervulbaar was 

(op basis van 33 vacatures). 

 

Figuur 2.15 – Vacature moeilijk vervulbaar? Vacatures ondersteunend personeel vo (n=92) 
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2.7 Werkloosheid 

 

WW-gebruik neemt toe 

In de ‘Arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs’ (2013) 10 werd geconstateerd dat de werkloosheid in 

het vo de afgelopen jaren is toegenomen. Bij het UWV zijn aanvullende gegevens over werkloosheid 

opgevraagd, waaruit blijkt dat de stijging van de werkloosheid zich sinds 2012 heeft voortgezet. In de 

periode tussen januari 2012 en oktober 2013 is het WW-gebruik in personen -bij personen met een 

onderwijsgerelateerde functie in het voortgezet onderwijs- met 20 indexpunten toegenomen. Het 

betrof een stijging van ongeveer 825 naar 993 personen.  

 

Ten opzichte van de onderwijsbegeleidende functies (zoals schoolbegeleiders en 

mentoren/leerlingbegeleiders) en de directiefuncties valt de stijging van het WW-gebruik van 

ondersteunend personeel mee (zie Figuur 2.16). Voor deze twee categorieën is het WW gebruik in 

deze periode meer dan verdubbeld. We moeten hierbij echter wel bedenken dat het mogelijk is dat de 

groep ondersteuners in het voortgezet onderwijs niet volledig in de gegevens valt te traceren. De 

ondersteunende beroepen die beschikbaar waren zijn: 

• roostermaker 

• roosterplanner 

• administratief medewerker leerling- en examenadministratie 

• administratief medewerker schooladministratie 

• lessenplanner 

• lokaalassistent 

• planner (excl. technisch) 

 

 

Figuur 2.16 – Geïndexeerde ontwikkeling WW-gebruik in personen ten opzichte van januari 

2012 (onderwijsgerelateerde functie vo) 

 

  

Bron: UWV oktober 2013, bewerking ITS 

 

 

Veel roostermakers in ww en groot aandeel vrouwen 

In voorgaande figuur zagen we hoe het ww-gebruik voor het gehele ondersteunend personeel zich 

ontwikkelde. In Tabel 2.9 tonen we vanuit welke onderwijsondersteunende en -begeleidende functies 

                                                      
10 Lubberman J., N. van Kessel, M. Wester, A. Mommers (2013) Arbeidsmarktanalyse 
voortgezet onderwijs Nijmegen: ITS Radboud Universiteit Nijmegen. 
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ww’ers vooral komen11. De gegevens zijn hierbij gebaseerd op lopende ww-rechten in februari 2014 

(het betreffen dus cross-sectionele cijfers) en zijn beschikbaar gesteld door het UWV. 

 

 

Tabel 2.9 – Lopende WW-rechten ondersteunende beroepen voortgezet onderwijs naar functie, 

peilmoment februari 2014 (1.514 ≤ n ≥1.522) 

 

  Verdeling lopende ww-rechten 

Roostermaker 47-48% 

Pedagoog 15% 

Coördinator onderwijsinstelling 14% 

Onderwijskundige 6% 

Onderwijskundig medewerker ontwikkelen les- en 

cursusmateriaal 

5% 

Studieadviseur / studentendecaan 5% 

Schoolbegeleider 3% 

Pedagogisch adviseur 3% 

Decaan voortgezet onderwijs 1% 

Leerlingbegeleider AVO 1% 

Schoolmaatschappelijk werker 0-1% 

Bron: UWV, bewerking ITS 

 

 

In februari 2014 werd door maximaal 1.522 (en minimaal 1.51412) personen die eerder in een 

onderwijsbegeleidende of -ondersteunende functie werkten, gebruik gemaakt van de 

werkloosheidswet. Hierbij valt op dat vooral veel roostermakers in de ww terecht zijn gekomen, bijna 

de helft van de gepresenteerde functies. Verder komen pedagogen en coördinatoren relatief vaak 

voor. 

 

In Tabel 2.10 zien we hoe de ww-rechten uit de vorige tabel ingevuld worden door de verschillende 

leeftijdscategorieën. De grootste groep ww’ers vanuit onderwijsondersteunende beroepen zijn 27 tot 

50 jaar (ruim de helft). Ongeveer vier op de tien is 50 tot 65 jaar oud. 

 

 

  
  

                                                      
11 Het onderscheid tussen onderwijsbegeleidend personeel binnen en buiten scholen / besturen 
is niet altijd duidelijk te maken. Alleen wanneer het zo goed als zeker is dat een functie buiten scholen 
/ besturen werd ingevuld, zijn deze functies buiten beschouwing gelaten (zoals ‘beleidsmedewerker 
onderwijs’ en ‘medewerker onderwijs (overheid)’. 
12 Bij aantallen kleiner dan 10 worden geen exacte aantallen gepresenteerd wegens risico op 
onthulling van individuen. Om toch werkbare berekeningen uit te kunnen voeren, worden deze cijfers 
vervangen door de grenswaarden van de range (‘1’ en ‘9’). Percentages in de tabellen kunnen daarom 
variëren, naar gelang grenswaarde ‘1’ of ‘9’ wordt toegepast. 



 

 32 

Tabel 2.10 – Lopende WW-rechten ondersteunende beroepen voortgezet onderwijs naar 

leeftijdscategorie, peilmoment februari 2014 

 

  Verdeling lopende ww-rechten 

Jonger dan 27 jaar 5-8% 

27 tot 50 jaar 53-56% 

50 jaar tot 65 jaar 38-40% 

Ouder dan 65 jaar 0-1% 

Totaal 100% 

Bron: UWV, bewerking ITS 

 

 

Tot slot zien we in Tabel 2.11 de verdeling van voormalig onderwijsondersteunend en -begeleidend 

personeel naar geslacht. Het aandeel vrouwen is opvallend groot, ongeveer 7 op de 10. Dit aandeel is 

veel groter dan het aandeel vrouwen in het vo-personeelsbestand. Wel dienen we erg voorzichtig te 

zijn met dergelijke vergelijkingen, omdat niet duidelijk is of alle onderwijsbegeleiders ook daadwerkelijk 

in het vo werken en/of over alle uitkeringsinformatie van ex-ondersteuners beschikken. 

 

 

Tabel 2.11 – Lopende WW-rechten ondersteunende beroepen voortgezet onderwijs naar 

geslacht, peilmoment februari 2014 

 

  Verdeling lopende ww-rechten 

Man 30-31% 

Vrouw 69-70% 

Totaal 100% 

Bron: UWV, bewerking ITS 
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3.  Tevredenheid op het werk en de 
voorwaarden 

 ................................................................................... 
 

Om de tevredenheid van het ondersteunend personeel met het werk en de arbeidsvoorwaarden, 

alsmede om het gebruik van arbeidsvoorwaarden in beeld te brengen, maken we gebruik van de 

resultaten van POMO 2012 en de resultaten uit de ITS-vragenlijst onder het ondersteunend personeel 

in de periode februari-maart 2014. We belichten eerst de werktevredenheid, vervolgens de 

verwachtingen over de functie en baanzekerheid en tot slot over het gebruik en de waardering van 

diverse arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden uit de cao-vo. 

 

 

3.1 Werktevredenheid 

 

In POMO 2012 wordt gevraagd naar de tevredenheid met de baan en de organisatie. Er wordt 

gevraagd over welke baanaspecten men het meest of het minst tevreden is, vervolgens wordt daar 

dieper op ingegaan via vervolgvragen.  

 

Over het algemeen tevredenheid met de baan en de organisatie, meer dan ander vo-personeel 

In Figuur 3.1 staat de waardering die het ondersteunend personeel in zijn algemeenheid heeft voor de 

baan en voor de organisatie. 

 

 

Figuur 3.1 – Mate van tevredenheid van het ondersteunend personeel met hun baan en de 

organisatie waarin zij werken (2011) 

 

  

Bron: POMO 2012, bewerking ITS 

 

Zoals in Figuur 3.1 is te zien, is het gros van het ondersteunend personeel over het algemeen 

tevreden met zijn baan en de organisatie waarin ze werken. Alles bijeengenomen gaf in 2011 

ongeveer 81 procent aan tevreden te zijn over de baan en ruim tweederde over de organisatie waar zij 
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werkzaam zijn. Ondersteuners zijn daarmee gemiddeld iets vaker tevreden over hun baan en 

organisatie dan het totale vo-personeel (gemiddeld 78 en 57 procent tevreden over baan en 

organisatie). 

 

Tevredenheid over baan en organisatie is in het vo in grote lijnen vergelijkbaar met de andere 

onderwijssectoren. Wel is de baan- en organisatietevredenheid in het vo gemiddeld duidelijk hoger 

dan in het mbo (waarin gemiddeld 71 en 48 procent tevreden is over respectievelijk de baan en 

organisatie, niet gespecificeerd naar functie). 

 

Ondersteuners het meest positief over het werk en collega’s, meest kritisch over de organisatie 

In POMO 2012 is ook gevraagd over welke punten het ondersteunend personeel het meest en het 

minst tevreden is. Dit werd steeds in aparte items bevraagd. De percentages tellen tussen en binnen 

de items daarom niet noodzakelijkerwijs op tot honderd. Dit is weergegeven in Figuur 3.2. 

 

 

Figuur 3.2 – Baanaspecten waar ondersteunend personeel meest en minst ontevreden over zijn 

(2011) 

 

  

Bron: POMO 2012, bewerking ITS 

 

Uit deze figuur blijkt dat over het algemeen de ondersteuners tevreden zijn over het werk, de mensen 

en de werkomstandigheden, maar iets kritischer zijn over de organisatie van het werk. Hoewel we aan 

het begin zagen dat alles bij elkaar genomen de ondersteuners redelijk tevreden lijken over de 

organisatie waarin ze werken, geeft 37 procent aan dat ze het minst tevreden zijn met de organisatie. 

Het aandeel dat over de organisatie het meest tevreden is, is op deze punten het meest gering. 

Vergeleken met andere functies noemt ondersteunend personeel de werkomstandigheden en 

randvoorwaarden vaker als aspect waar men het meest tevreden over is. Ondersteuners zijn relatief 

vaker ontevreden over het werk zelf. 

 

Kijken we over de sectoren heen (niet gespecificeerd naar functie), dan is men in het po vaker het 

meest tevreden over het werk zelf, de collega’s en de organisatie. In het wetenschappelijk onderwijs 

worden vaker de werkomstandigheden en de randvoorwaarden geroemd. 
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Tevredenheid werk door inhoud, uitdaging, takenpakket en niveau 

In POMO 2012 is vervolgens steeds per punt bevraagd waar de ondersteuners dan tevreden of 

ontevreden over zijn. Voor degenen die het meest en minst tevreden zijn over het werk zelf is deze 

verdieping in Figuur 3.3 weergegeven. 

 

 

Figuur 3.3 – meest en minst tevreden over het werk zelf (2011) 

 

  

Bron: POMO 2012, bewerking ITS 

 

 

Van de 74 procent die aangaf het meest tevreden over het werk zelf te zijn, geeft de ruime 

meerderheid aan tamelijk tot zeer tevreden over de inhoud, de mate van uitdaging, het takenpakket en 

het niveau van de werkzaamheden. Van de groep (8 procent) die het minst tevreden is over het werk 

zelf, geeft circa de helft aan dat ze hier tamelijk tot zeer ontevreden over zijn.  

 

Tevredenheid over collega’s door sfeer, relaties en omgang, onvrede door leiding en sfeer 

Over de mensen op het werk zijn 63 procent van de respondenten het meest en 10 procent het minst 

tevreden als aspect van de baan (zie Figuur 3.4).  
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Figuur 3.4 – meest en minst ontevreden over de mensen op het werk (2011) 

 

  

Bron: POMO 2012, bewerking ITS 

 

 

Van de groep die hier positief over is, geven bijna alle ondersteuners aan dat ze zeer tot tamelijk 

tevreden zijn over de relatie met collega’s, de manier waarop ze met elkaar omgaan, de sfeer op de 

werkvloer en het werken in teamverband.  

 

Van de groep die het minst tevreden was over de mensen op het werk, is circa twee-vijfde tamelijk tot 

zeer ontevreden over de relatie met de leidinggevende en de sfeer op de werkvloer. 

In paragraaf 3.2 gaan we dieper in op de sfeer op het werk. Dan besteden we aandacht in hoeverre 

het ondersteunend personeel zich gewaardeerd voelt op de werkvloer. 

 

Tevredenheid werkomstandigheden door zelfstandigheid en werktijden, onvrede door stijl leiding en 

werkdruk 

Verder zagen we in Figuur 3.2 dat over de werkomstandigheden en de randvoorwaarden op het werk 

de beleving minder eenduidig was. Over deze baanaspecten is respectievelijk ruim een derde en bijna 

een kwart hier het meest tevreden over en 19 en 15 procent het minst tevreden. In Figuur 3.5 staat dit 

nader toegelicht. 
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Figuur 3.5 – meest en minst ontevreden over de werkomstandigheden (2011) 

 

  

Bron: POMO 2012, bewerking ITS 

 

 

In Figuur 3.5 zien we dat over het algemeen de mate van zelfstandigheid, de werktijden en de 

lichamelijke belasting positief worden ervaren, bijna alle respondenten die het meest tevreden zijn 

over de werkomstandigheden geven aan dat dit belangrijk was. Ook de respondenten die het minst 

tevreden zijn over de werkomstandigheden, geven aan dat ze over deze punten toch redelijk tevreden 

zijn. 

 

Indien men het minst tevreden is over de werkomstandigheden, dan geeft circa de helft aan dat dit 

door de wijze van leiding geven of de werkdruk komt. Circa twee vijfde geeft aan dat de hoeveelheid 

werk en de mentale belasting van het werk negatieve invloed hebben. 

 

Positieve randvoorwaarden zijn aanstellingsvorm, werk-privé combinatie en reistijd, kritisch is men 

over salaris 

We zagen in het begin dat een kwart aangaf dat ze het meest tevreden zijn over de randvoorwaarden 

van het werk en 15 procent geeft aan hier het minst tevreden over te zijn. Welke randvoorwaarden zijn 

hiervoor van belang? Dit staat in Figuur 3.6. 
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Figuur 3.6 – meest en minst ontevreden over de randvoorwaarden in het werk (2011) 

 

  

Bron: POMO 2012, bewerking ITS 

 

 

Van deze beide groepen (meest en minst tevreden) is men het meest positief over de vorm van de 

aanstelling, het combineren van werk en privé en de reistijd naar het werk. Van de groep die het minst 

tevreden over de randvoorwaarden is, is tweederde ontevreden over het salaris en ruim een derde 

over de loopbaanmogelijkheden.  

 

  

Organisatie-aspecten leiden tot ontevredenheid, met name het imago 

In Figuur 3.2 zagen we dat ondersteuners het minst positief zijn over de organisatie: 13 procent gaf 

aan het meest en 37 procent gaf aan het minst tevreden te zijn over de organisatie. In Figuur 3.7 is 

weergegeven over welke organisatieaspecten men tevreden of ontevreden is. 
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Figuur 3.7 – meest en minst ontevreden over de organisatie (2011) 

 

  

Bron: POMO 2012, bewerking ITS 

 

 

Circa drievijfde van degenen die het minst tevreden zijn over de organisatie, geven aan dat de mate 

waarin oog is voor de lange termijnresultaten, de bureaucratie en de hiërarchie in de organisatie een 

belangrijke factor voor de onvrede is. Ongeveer 70 procent noemt de mate van sturing in de 

organisatie als factor voor ontevredenheid. 

 

Het imago van de organisatie wordt het positiefst gewaardeerd  

Ongeveer 13 procent gaf aan tevreden te zijn over de organisatie. Van deze groep geeft meer dan de 

helft aan dat ze over de genoemde items tamelijk tot zeer tevreden zijn. 

 

 

3.2 Ervaren waardering 

 

Ondersteuners voelen zich minst gewaardeerd door directie 

Een belangrijke indicator voor de tevredenheid van ondersteuners, alsmede voor de aantrekkelijkheid 

van werkgevers, betreft de mate waarin men zich gewaardeerd voelt door collega’s en 

leidinggevenden.  
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Tabel 3.1 – Hoe voelt u zich in uw werk door de volgende groepen doorgaans gewaardeerd? 

(excl. 'weet niet') 

 

  Totaal niet  

gewaardeerd 

Enigszins  

gewaardeerd 

Gewaardeerd Zeer  

gewaardeerd 

Totaal 

(n=100%) 

Directie
13

 15% 30% 36% 19% 1.262 

Onderwijzend personeel 2% 16% 47% 35% 1.273 

Leerlingen 3% 15% 53% 29% 1.064 

Ander ondersteunend 

personeel  

1% 11% 61% 27% 1.252 

Bron: POMO 2012, bewerking ITS 

 

 

Uit Tabel 3.1 blijkt dat ondersteunend personeel zich met name gewaardeerd voelt door ander 

ondersteunend personeel. Zo geeft 86 procent aan dat men zich daardoor (zeer) gewaardeerd voelt. 

Ook is er relatief veel waardering van onderwijzend personeel en leerlingen, 82 procent voelt zich door 

hen (zeer) gewaardeerd. Men voelt zich relatief het minst ervaren door de directie, 55 procent voelt 

zich (zeer) gewaardeerd en 15% voelt zich door hen helemaal niet gewaardeerd. 

 

Ondersteunend personeel met loonschaal 9 en hoger voelt zich iets meer gewaardeerd door de 

directie en wat minder door leerlingen en ander ondersteunend personeel dan de ondersteuning met 

loonschool 8 of lager. In Tabel C.0.1 van bijlage C zien we de specificatie van Tabel 3.1 naar lage en 

hoge loonschaal. 

 

Contacten met functies belangrijk voor waardering door andere functies 

Op basis van regressieanalyses (n≥73814), waarbij naast relevante persoons- en bestuurskenmerken 

ook de variabelen ‘contact met leerlingen’ ‘met ouders’, ‘met ander ondersteunend personeel’, ‘met 

onderwijzend personeel’ en ‘met directie’ zijn opgenomen, blijkt dat de mate van contact met 

verschillende groepen van belang is voor de ervaren waardering. Zo voelen ondersteuners die 

dagelijks contact hebben met de schoolleiding zich vaker (zeer) gewaardeerd door de directie (dan zij 

met minder frequent contact), maar ook meer gewaardeerd door andere ondersteuners. 

Ondersteuners met dagelijks contact met leerlingen voelen zich vaker gewaardeerd door zowel het 

onderwijzend personeel als door leerlingen. Ondersteuners met dagelijks contact met docenten 

voelen zich vaker gewaardeerd door het onderwijzend personeel. Verder blijkt ook leeftijd invloed te 

hebben op de ervaren waardering: ouderen geven aan zich vaker gewaardeerd te voelen door de 

directie en door leerlingen. 

 

In Tabel 3.2 tonen we de mate waarin ondersteunend personeel contact heeft met leerlingen, ouders, 

ander ondersteunend personeel, onderwijzend personeel en de schoolleiding.  

 

                                                      
13 Ondersteuners in hogere loonschalen (en dus met ‘hogere’ functies) voelen zich vaker (zeer) 
gewaardeerd door de directie. 
14 Analyses zijn op verschillende variabelen uitgevoerd. Door variatie in ontbrekende waarden 
per variabele, varieert ook de steekproefpopulatie waar uitspraken over gedaan worden. Indien 
steekproefpopulaties variëren tussen analyses, wordt het minimaal aantal respondenten 
gepresenteerd waarover uitspraken gedaan worden. 
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Tabel 3.2 – Hoe vaak heeft u vanuit uw functie/taken contact met de volgende groepen binnen 

de school? (n=1330)
15 16 17 18        

 

  Dagelijks Wekelijks Maandelijks Minder 

dan een 

keer per 

maand 

(Vrijwel) 

geen 

contact 

Weet niet Totaal 

Leerlingen 79% 6% 2% 2% 11% 0% 100% 

Ouders 16% 14% 9% 12% 48% 1% 100% 

Ander ondersteunend 

personeel 

92% 6% 1% 0% 1% 0% 100% 

Leraren/docenten
19

 92% 5% 1% 1% 0% 0% 100% 

Schoolleiding
20

 47% 28% 11% 10% 5% 1% 100% 

Bron: Vragenlijst ITS 2014 

 

 

Ondersteuners hebben het vaakst dagelijks contact met ander ondersteunend personeel en met 

onderwijzend personeel (92 procent). Ongeveer acht op de tien hebben dagelijks contact met 

leerlingen en bijna de helft heeft dagelijks contact met de schoolleiding. Ondersteuners hebben het 

minst contact met ouders, 16 procent heeft hier dagelijks contact mee, maar bijna de helft heeft 

(vrijwel) geen contact. 

 

Ondersteunend personeel in lagere loonschalen heeft nagenoeg dagelijks meer contact met 

leerlingen, andere ondersteuning en onderwijzend personeel en juist minder met de schoolleiding dan 

het personeel in hogere loonschalen. Dit staat in Tabel C.0.2 van bijlage C. 

 

Uit regressieanalyse (n≥860) volgt dat met name de loonschaal (functie) van de ondersteuner van 

invloed is op de verschillende contactvormen. Ondersteuners in hogere loonschalen hebben minder 

dagelijks contact met leerlingen, ouders en onderwijzend personeel. Wel hebben zij vaker dagelijks 

contact met ander ondersteunend personeel en met de schoolleiding.  

 

De ondersteuner zelf aan het woord 

In de ITS-vragenlijst (2014) is respondenten de mogelijkheid geboden om vrije opmerkingen te maken 

over het thema van onderzoek (‘Heeft u nog op- of aanmerkingen naar aanleiding van deze 

vragenlijst?’). Hier is in groten getale gebruik van gemaakt, wat aangeeft dat het onderwerp sterk leeft 

onder ondersteunend personeel. Op basis van kwalitatieve analyses van de opmerkingen, lijken er 

                                                      
15 Ondersteuners met vast dienstverband en ondersteuners met een (bijna) fulltime aanstelling 
hebben vaker dagelijks contact met ouders, onderwijzend personeel en de schoolleiding. 
16 Naarmate men langer bij de werkgever werkt, blijkt de kans op dagelijks contact met 
leerlingen en de schoolleiding kleiner, maar met ouders groter. 
17 Naarmate men langer in functie is, heeft men vaker dagelijks contact met leerlingen, maar 
minder met ouders. 
18 Vrouwen hebben vaker dagelijks contact met ouders en schoolleiders dan mannen. 
19 Op grotere besturen (personeel) is de kans op dagelijks contact met onderwijzend personeel 
groter. 
20 Naarmate er meer scholen onder een bestuur vallen, is er meer contact met de schoolleiding. 
Ouderen en hoger opgeleiden blijken minder contact te hebben met schoolleiders. 
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drie domeinen te onderscheiden waarop (een deel van) het personeel zich ondergewaardeerd voelt. 

Deze domeinen zijn respectievelijk: hiërarchisch ongenoegen, beperkte doorstroom- en 

ontwikkelingsmogelijkheden, en onvoldoende beloning. We bespreken deze domeinen hier kort, voor 

een bloemlezing van concrete opmerkingen verwijzen wij naar bijlage E. Overigens dient de lezer zich 

er van te vergewissen dat het hier om kwalitatieve indicatoren gaat, over de wijdverspreidheid van de 

typen ongenoegen kunnen geen uitspraken gedaan worden. 

 

Ongenoegen over de hiërarchische structuur komt naar voren doordat diverse respondenten voelen 

dat zij tot de ‘onderste laag’ behoren of zelfs helemaal buiten beeld vallen. Daarbij staan de directie en 

het management aan de top, gevolgd door het onderwijzend personeel en ondersteuners onderaan. 

Te sterk topdown management en ‘baasjescultuur’ worden daarbij gelaakt. Indicatief is de opmerking  

 

“Directie is god, docenten de hogepriesters en oop de onaanraakbaren, ook voor de vakbond.”  

 

Sommige ondersteuners voelen zich ondergewaardeerd door een gebrek aan doorstroom- en 

ontwikkelingsmogelijkheden. Zo wordt de mogelijkheid om promotie te maken of door te groeien naar 

leidinggevende functies beperkt genoemd. Ook op het gebied van scholing voelen sommige 

ondersteuners zich onderbedeeld, zeker vergeleken met andere functies; zo wordt aangegeven: 

 

"Het grootste deel van het scholingsbudget wordt gebruikt voor verplichte nascholing voor docenten, 

voor een OOP’er blijft er dan weinig meer over”. 

 

Misschien wel de meest genoemde ergernis heeft echter betrekking op de (financiële) beloning voor 

het geleverde werk. Er is met name onvrede over de financiële achterstand ten opzichte van de 

andere functies in het vo en de te beperkte tegenprestatie voor het geleverde werk en de grote mate 

van verantwoordelijkheid van functies. Overigens is men soms bang om deze onvrede kenbaar te 

maken, uit angst om de baan te verliezen: 

 

“Ik vind dat ik te laag ben ingeschaald, maar durf er niks van te zeggen, i.v.m. lijfsbehoud”. 

 

 

3.3 Verwachtingen over functie en baanzekerheid 

 

Helft ondersteuners ziet vertrekkende collega’s door bezuinigingen 

Exact de helft van de respondenten geeft aan dat er het afgelopen jaar ondersteuners zijn vertrokken 

door bezuinigingen en/of reorganisatie. Van deze helft geven vier op de tien aan dat zij het aantal 

vertrokken collega’s weten of kunnen schatten. Gemiddeld geven zij aan dat er bijna zes 

ondersteuners zijn vertrokken, met een standaarddeviatie van achttien. Verwachten zijzelf de 

komende jaren bij hun werkgever in dienst te zijn? In Figuur 3.8 is dit weergegeven. 
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Figuur 3.8 – Kunt u aangeven welke van de volgende situaties het meest op u van toepassing 

is? (n=1.294) 

 

 

 Bron: Vragenlijst ITS 2014 

 

 

Tweederde verwacht geen veranderingen in functie of werkgever 

Als we de huidige situatie van het ondersteunend personeel bekijken, dan blijkt 62% de komende drie 

jaar geen veranderingen van functie of werkgever te verwachten. Eén op de tien ondersteuners 

verwacht ‘binnen nu en drie jaar een andere functie uit te voeren binnen de school/het bestuur’, 

eveneens één op de tien verwacht ‘binnen nu en drie jaar niet meer voor de werkgever te werken’ en 

iets minder dan een tiende verwacht ‘binnen nu en drie jaar met pensioen te gaan’. Er zijn geen 

verschillen in deze toekomstverwachting tussen het ondersteunend personeel in loonschaal 8 of lager 

en loonschaal 9 of hoger.  

 

Onzekerheid over baan is laag 

Meer dan de helft verwacht de komende drie jaar geen veranderingen in zijn functie. De vraag is dan 

in hoeverre het ondersteunend personeel zich zeker voelt van zijn baan. Dit staat in Figuur 3.9. 
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Figuur 3.9 – In hoeverre bent u zeker van uw baan? (n=1.293) 

 

  

Bron: Vragenlijst ITS 2014 

 

 

De meerderheid van het ondersteunend personeel (64%) is op dit moment (heel) zeker van de eigen 

baan. Ongeveer een kwart is er niet zeker over, maar ook niet onzeker. Iets meer dan één op de tien 

(12%) is onzeker of zelfs heel onzeker over de baan. 

 

Ondersteunend personeel met schaal 9 of hoger geeft vaker aan dat ze zeker zijn over hun baan dan 

ondersteunend personeel in schaal 8 of lager (zie Figuur C.0.1 in bijlage C).  

 

Uit regressieanalyse (n=849) volgt dat jongere ondersteuners vaker (heel) zeker van hun baan zijn 

dan ouderen. Verder is het gevoel van baanzekerheid sterker naarmate men in een hogere 

salarisschaal functioneert en voelt personeel met een vaste aanstelling zich -niet verwonderlijk- veel 

zekerder over de baan dan andere ondersteuners. 

 

Bezuinigingen en reorganisatie belangrijk voor gevoel van baanonzekerheid 

Hoewel een groot deel zeker is over de baan, geeft een deel van de respondenten aan (heel) onzeker 

te zijn over (het behoud van) zijn baan. De oorzaken van deze onzekerheid staan in Figuur 3.10. 
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Figuur 3.10 – (Heel) onzeker over baan: kunt u aangeven wat hier de oorzaak van is? (n=140) 

 

  

Bron: Vragenlijst ITS 2014 

 

 

Ondersteunend personeel dat (heel) onzeker is over de baan, geeft in 62% van de gevallen aan hier 

onzeker over te zijn vanwege bezuinigingen op ondersteunend personeel. Ruim een kwart geeft aan 

dat de organisatie ondersteunende functies anders gaat inrichten en ongeveer één op de tien is 

onzeker vanwege het hebben van een tijdelijk contract (een verband dat we ook in de 

regressieanalyse zagen). Hierin is geen verschil tussen personeel in schaal 8 of lager en schaal 9 of 

hoger. 

 

Uit regressieanalyse (n=88) blijkt dat ondersteuners met een hoge opleiding relatief vaker onzeker zijn 

over hun baan, omdat de organisatie ondersteunende functies anders gaat inrichten. 

 

 

3.4 Gebruik arbeidsvoorwaarden 

 

Vooral gebruik van collectieve ziektekostenverzekering, flexibele werktijden en mogelijkheid om 

minder uren te werken 

In POMO 2012 is gevraagd in hoeverre ondersteunend personeel gebruik maakt van secundaire en 

tertiaire arbeidsvoorwaarden en als zij hier gebruik van maken, hoe zij dit beoordelen (zie Figuur 

3.11). 
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Figuur 3.11 – Gebruik van secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden en beoordeling door 

gebruikers ondersteunend personeel (2011) 

 

  

Bron: POMO 2012, bewerking ITS 

 

 

De secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden die het meest gebruikt worden zijn de mogelijkheid om 

minder uren te gaan werken (32%), flexibele werktijden (33%) en de collectieve 

ziektekostenverzekering (39%). De meerderheid van de gebruikers beoordeelt deze mogelijkheid met 

een voldoende.  

 

Ongeveer 23 procent maakt gebruik van de mogelijkheid van het faciliteren van een opleiding met 

geld en tijd. In de volgende paragraaf gaan we nader in op de scholingsmogelijkheden die de cao 
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biedt. 

 

Als we het gebruik van de verschillende arbeidsvoorwaarden vergelijken tussen ondersteuners en de 

rest van het vo-personeel, dan blijken ondersteuners in algemene zin vaker gebruik te maken van de 

mogelijkheden. Zij maken vooral vaker gebruik van flexibele werktijden (33 versus gemiddeld 22 

procent), betaald zorgverlof (19 tegenover 14 procent) en calamiteitenverlof (21 tegenover 16 

procent).  

 

Als we gebruik van arbeidsvoorwaarden tussen onderwijssectoren vergelijken (niet gespecificeerd 

naar functie), dan wordt in het vo relatief vaak gebruik gemaakt van de mogelijkheid om meer, dan wel 

minder uren te werken, van financieel voordelige deeltijdmogelijkheden voorafgaand aan pensionering 

en taakverlichting voor oudere werknemers. 

 

 

3.5 Scholingsmogelijkheden in cao 

 

In de cao-vo zijn diverse scholingsmogelijkheden opgenomen. Aan de respondenten zijn vier 

scholingsmogelijkheden voorgesteld en is gevraagd of men er bekend mee is. Twee 

scholingsmogelijkheden zijn voorbehouden aan specifieke doelgroepen. Zo is de 

scholingsmogelijkheid ‘het volgen van een EVC-traject’
21

 bedoeld voor werknemers met een 

opleidingsniveau op mbo-niveau of lager, en kunnen alleen werknemers met een mbo-niveau 1 

diploma of lager van de mogelijkheid gebruik maken om een startkwalificatie te behalen.  

 

Aangezien deze mogelijkheden gebonden zijn aan een specifieke doelgroep, presenteren we niet 

alleen de algemene bekendheid van ondersteunend personeel met de mogelijkheden, maar ook de 

specifieke bekendheid van personeel zonder startkwalificatie. Zij zijn immers een belangrijke 

doelgroep in de EVC-scholing en de enige groep die gebruik kan maken van de 

startkwalificatiescholing. 

 

Weinig bekendheid met mogelijkheid behalen startkwalificatie en EVC, pop wel relatief bekend 

Uit Figuur 3.12 blijkt dat ondersteuners zonder startkwalificatie structureel minder goed op de hoogte 

zijn van de scholingsmogelijkheden uit de cao, opvallend genoeg zelfs als het gaat om specifieke, 

voorwaardelijke scholingsmogelijkheden die juist deze groep zouden moeten aanspreken. Slechts 7% 

van het personeel zonder startkwalificatie is bekend met het EVC-traject, 6% is bekend met het 

kunnen behalen van een startkwalificatie.  

 

Ondersteunend personeel is over het algemeen overigens redelijk goed bekend met het opstellen van 

het persoonlijk ontwikkelingsplan (ruim zes op de tien). Gemiddeld is men het minst bekend met het 

kunnen behalen van een startkwalificatie (ongeveer één op de tien ondersteuners). 

 

 
  

                                                      
21 

Een EVC-traject maakt zichtbaar over welke kennis en vaardigheden mensen, door opleiding en werkervaring 

bij elkaar op te tellen, beschikken. Hun ervaring wordt daarmee omgezet naar een Ervaringscertificaat dat is te 

gebruiken bij sollicitaties en het volgen van opleidingen in het mbo/ho. 
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Figuur 3.12 – Met welk van deze mogelijkheden uit de cao-vo bent u bekend? (alle 

respondenten n=1.303, respondenten zonder startkwalificatie n=192) 

 

  

Bron: Vragenlijst ITS 2014 

 

 

Ondersteunend personeel met loonschaal 8 of lager is minder vaak op de hoogte van de verschillende 

scholingsmogelijkheden dan het ondersteunend personeel met loonschaal 9 of hoger. 

 

Uit regressieanalyse (n=866) blijkt verder dat behalve het hebben van een startkwalificatie, ook de 

loonschaal van invloed is op bekendheid met scholingsmogelijkheden. Structureel komt naar voren 

dat personeel in de hogere loonschalen beter bekend is met de vier scholingsmogelijkheden in de 

cao. 

 

Scholingsbudget en pop meest gebruikte scholingsmogelijkheden 

Indien respondenten aangeven bekend te zijn met een scholingsmogelijkheid is gevraagd of men er 

gebruik van maakt. Dit staat in Figuur 3.13.  

 

 

Figuur 3.13 – Heeft u gebruik gemaakt van/maakt u momenteel gebruik van? 

 

  

Bron: Vragenlijst ITS 2014 
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 49 

 

 

De helft van het ondersteunend personeel dat bekend is met het jaarlijks scholingsbudget, maakt daar 

ook daadwerkelijk gebruik van. Ruim vier op de tien ondersteuners die bekend zijn met het persoonlijk 

ontwikkelingsplan geven aan daar ook gebruik van te maken.  

 

Het volgen van een EVC traject of het behalen van een startkwalificatie wordt vaker gebruikt door 

personeel in loonschaal 8 of lager dan door personeel met een hogere loonschaal. Verder blijkt uit de 

regressieanalyse (n≥102) dat mannen minder gebruik maken van het ‘jaarlijks scholingsbudget’, maar 

dat zij relatief vaker een opleiding voor een startkwalificatie volgen. 

 

Ongeveer een kwart van het ondersteunend personeel dat onbekend is met het volgen van een EVC-

traject, blijkt na korte uitleg geïnteresseerd en geeft aan er (vrijwel) zeker gebruik van te willen maken 

(Figuur C.0.5 uit bijlage C). Ruim vier op de tien houden de mogelijkheid open en geven aan er 

‘misschien’ gebruik van te maken. Twee op de tien geven aan er (vrijwel) zeker geen gebruik van te 

maken. 

 

Uit regressieanalyse (n=295) blijkt verder dat de kans dat men ‘misschien of (vrijwel) zeker’ een EVC-

traject gaat volgen kleiner is voor ouderen dan jongeren. 
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4.  Scholing 

 

 

In dit hoofdstuk staat scholing voor en door ondersteuners in het voortgezet onderwijs centraal. Op 

basis van het survey onder ondersteuners gaan we achtereenvolgens in op de scholing die 

ondersteuners de afgelopen jaren hebben gevolgd (paragraaf 4.1) en de factoren die hierbij 

belemmerend (paragraaf 4.2) dan wel stimulerend (paragraaf 4.3) hebben gewerkt. Naast de gevolgde 

scholing is ook gevraagd of en aan welke scholing ondersteuners behoefte hebben (paragraaf 4.4). 

 

4.1 Gevolgde scholing 

 

Acht op de tien heeft formele scholing gevolgd 

Veruit de meerderheid van het responderende ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs 

heeft de afgelopen drie jaar bij de huidige werkgever een vorm van formele scholing gevolgd. Tachtig 

procent (1.063 personen) geeft aan een kortdurende cursus of training, externe teamscholings-

/studiedagen vanuit de school, volledige opleiding gericht op het behalen van een diploma en/of iets 

anders dat onder formele scholing valt te hebben gedaan. De overige 20% heeft hetzij geen enkele 

scholing gevolgd, hetzij alleen meer informele scholingsvormen, te weten uitwisselen van kennis en 

ervaringen in netwerkbijeenkomsten en/of leren op de werkplek. Ondersteunend personeel in schaal 9 

of hoger heeft met 89 procent significant vaker formele scholing gevolgd dan personeel in de lagere 

loonschalen (79 procent). 

 

Kortdurende cursussen of trainingen populairste scholingsvorm 

De meest ‘populaire’ vorm van scholing betreft kortdurende cursussen of training (zie Figuur 4.1). 

Bijna zeven op de tien hebben deze manier van ‘formele’ scholing gevolgd. Bijna de helft (47 procent) 

heeft (ook) ervaringen en kennis uitgewisseld in (netwerk)bijeenkomsten met ondersteuners van 

andere scholen (‘informele’ scholing). Externe teamscholingsdagen / studiedagen vanuit de school 

(‘formeel’) wordt door 39% genoemd en leren op de werkplek (‘informeel’) door 37 procent. Ongeveer 

een tiende heeft een volledige opleiding gevolgd om een diploma te halen (zie Figuur 4.1). 
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Figuur 4.1 – Kunt u aangeven of u deze scholingsvormen de afgelopen drie jaar bij uw huidige 

werkgever heeft gevolgd? (n=1330) 

 

 

Bron: Vragenlijst ITS 2014 

 

 

Als we de groep in loonschaal 8 of lager vergelijken met 9 en hoger, dan blijkt dat de hogere 

loonschalen significant meer gebruik maken van zowel de formele als informele scholingsvormen (zie 

Figuur D.0.1 in bijlage D). Dit blijkt ook als we corrigeren voor meerdere achtergrondkenmerken. De 

kans op het volgen van de verschillende typen scholing lijkt dan met name beïnvloed door de 

loonschaal en de leeftijd van de ondersteuner (n≥843). Ondersteuners in hogere loonschalen leren 

vaker op de werkplek, wonen vaker (netwerk)bijeenkomsten bij en volgen vaker kortlopende 

cursussen of trainingen. Oudere ondersteuners volgen minder vaak externe teamscholingsdagen / 

studiedagen en volledige opleidingen. Daarnaast leren vrouwen vaker dan mannen op de werkplek en 

neemt personeel met een hogere opleiding vaker deel aan netwerkbijeenkomsten. 

 

Initiatief voor scholing verschilt per scholingsvorm 

Het initiatief voor scholing verschilt per scholingsvorm (zie Tabel 4.1). Zo komt het initiatief voor 

(netwerk)bijeenkomsten met andere ondersteuners vooral van de werknemer zelf (61 procent op 

eigen initiatief), terwijl externe teamscholingsdagen / studiedagen in de helft van de gevallen door de 

werkgever worden geïnitieerd. 
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Tabel 4.1 – Op wiens initiatief volgde u die scholingsvorm? 

 

  
Werk-

gever 

Mij zelf Beide Weet 

niet 

Aantal 

respondenten 

Leren op de werkplek
22

 24% 45% 30% 1% 498 

Uitwisseling van ervaringen en kennis in  

(netwerk)bijeenkomsten met ondersteuners 

andere scholen
23

 

13% 61% 25% 1% 621 

Externe teamscholingsdagen/studiedagen vanuit 

de school
24

 

49% 27% 22% 1% 525 

Kortdurende cursus of training
25

 25% 50% 24% 1% 903 

Volledige opleiding gericht op het behalen van een  

diploma (bv. deeltijd mbo/hbo/wo) 

16% 56% 28% 0% 118 

Bron: Vragenlijst ITS 2014 

 

 

Tussen personeel in schaal 9 en hoger en 8 en lager bestaan significante verschillen, waaruit blijkt dat 

het initiatief voor scholing in de hogere schalen vaker van de medewerker zelf komt en in de lagere 

schalen van de werkgever. Dit doet zich bij alle geïnventariseerde vormen voor, zij het dat de 

verschillen bij het leren op de werkplek uiterst klein zijn (zie Tabel D.0.1 in bijlage D). Ook in de 

regressieanalyse zien we verschillen wat betreft het initiatief voor scholing (n≥71) en de verschillen 

naar loonschaal. Ondersteuners in hogere loonschalen nemen vaker zelf initiatief voor 

(netwerk)bijeenkomsten, externe teamscholingsdagen / studiedagen en kortdurende cursussen of 

trainingen. 

 

Bedrijfshulpverlening/ehbo meest gevolgde scholing 

Er bestaat een enorm gedifferentieerd scholingsaanbod dat zich al dan niet specifiek richt op het 

ondersteunend personeel. Dit houdt in dat de specifieke inhoud van de gevolgde scholing bijna 

oneindig kan variëren. Toch wordt een aantal soorten scholing vaak genoemd door ondersteuners. 

Veruit het meest genoemde type scholing betreft bedrijfshulpverlening / ehbo: ruim de helft van de 

ondersteuners heeft de afgelopen drie jaar bhv-cursussen gevolgd (zie Figuur 4.2). Andere typen 

scholing die relatief vaak worden genoemd zijn ‘omgaan met lastig gedrag van leerlingen’, 

‘pedagogisch/didactische vaardigheden’, en ‘algemene computervaardigheden’, respectievelijk 18, 15 

en 15 procent. 

 
  

                                                      
22 Mannen nemen vaker zelf initiatief voor leren op de werkplek dan vrouwen. 
23 Naarmate men langer in functie is, neemt men vaker zelf initiatief voor 
(netwerk)bijeenkomsten. 
24 Ouderen nemen vaker zelf initiatief voor externe teamscholingsdagen/studiedagen. 
25 Ondersteuners met een hoge opleiding nemen vaker initiatief voor kortdurende cursussen/trai-
ningen. 
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Figuur 4.2 – Kunt u aangeven welke scholing u de afgelopen drie jaar heeft gevolgd, waarbij uw 
werkgever de training heeft betaald en/of tijd beschikbaar heeft gesteld? (n=1067)

 26
 
27

 
28

 

 

 Bron: Vragenlijst ITS 2014 

 

 

Als we de groep tot en met schaal 8 vergelijken met de groep van schaal 9 en hoger, dan blijkt ook 

hier een significant verschil tussen beide. Dit uit zich met name in het minder volgen van cursussen op 

het terrein van bedrijfshulpverlening / ehbo en het meer benoemen van andere cursussen door de 

groep vanaf schaal 9 (zie Figuur D.0.2 in bijlage D). Als we de loonschalen en scholingen in meer 

detail bekijken, blijkt dat medewerkers in de lagere schalen een grotere kans te hebben op het volgen 

van scholing op het gebied van: ‘assertief omgaan met collega’s’, ‘bedrijfshulpverlening’ en ‘omgaan 

met lastig gedrag van kinderen’. Naarmate de loonschaal stijgt, neemt de kans toe dat men scholing 

volgt op het gebied van ‘functiewaardering’, ‘netwerken’, en het ‘voeren van 

functioneringsgesprekken’. Dergelijke verschillen hangen uiteraard ook samen met de functies die 

door de ondersteuners worden uitgeoefend. 

 

Naast de salarisschaal beïnvloedt ook de leeftijd van ondersteuners de kans op het volgen van 

verschillende typen scholing (regressieanalyse op n=706). Zo blijken oudere ondersteuners relatief 

vaker de volgende scholing te volgen: ‘algemene computervaardigheden’, ‘assertief omgaan met 

                                                      
26 Medewerkers met een vast dienstverband volgen vaker bhv-cursussen. 
27 Hoger opgeleiden volgen vaker scholing in ‘time management. 
28 Naarmate er meer scholen onder een bestuur vallen, wordt er meer scholing in 
functiewaardering gevolgd. 
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 54 

collega’s’ en ‘omgaan met werkdruk’. Jongere ondersteuners volgen vaker scholing op het gebied van 

‘netwerken’. Verder blijken vrouwen vaker scholing te volgen in ‘algemene computervaardigheden’ en 

minder in ‘bedrijfshulpverlening’. Naarmate men langer bij een werkgever in dienst is, volgt men vaker 

cursussen in ‘algemene computervaardigheden’ en ‘time management’. Het aantal jaren in functie 

vergroot de kans op ‘bhv’-cursussen, maar verkleint de kans op cursussen ‘pedagogisch/didactische 

vaardigheden’. 

 

Afgelopen jaar gemiddeld vier dagen scholing gevolgd 

Gemiddeld hebben de respondenten het afgelopen jaar vier dagen aan scholing besteed, met een 

standaarddeviatie van bijna zeven dagen. Deze hoge variatie wordt grotendeels verklaard door enkele 

respondenten die een volledige (deeltijd) opleiding hebben gevolgd. Ongeveer 12 procent heeft geen 

dagen aan scholing besteed en bijna de helft (49 procent) van alle respondenten heeft minder dan 

drie dagen scholing gehad. Uit regressieanalyse komen geen verschillen in persoonskenmerken naar 

voren in de kans op het volgen van wel of geen scholing in het afgelopen jaar (n=694). Deze 

verschillen blijken wel te bestaan als we kijken naar het aantal gevolgde scholingsdagen (minstens 

drie dagen versus minder). Jongere werknemers, alsmede werknemers in hogere loonschalen, blijken 

vaker minstens drie scholingsdagen te volgen. 

 

 

4.2 Belemmerende factoren 

 

Het lijkt voor zich te spreken dat het willen en kunnen volgen van scholing afhankelijk is van 

verschillende factoren, zoals persoonlijke motivatie, de facilitering van de werkgever en de 

privésituatie. In Tabel D.0.2. zien we dat er inderdaad vele redenen zijn die ondersteunend personeel 

kunnen belemmeren om (meer) scholing te volgen. 
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Tabel 4.2 – In welke mate houden de volgende factoren u tegen om (meer) scholing te volgen? 

(n=1330)
29

 
30

 
31

 
32

   

     

  Speelde 

geen rol 

Speelde 

nauwelijks 

een rol 

Speelde 

enigszins 

een rol 

Speelde 

grote rol 

Niet van 

toepassi

ng 

Weet 

niet 

Ik wilde een andere scholing volgen dan 

nuttig werd gevonden door mijn 

leidinggevende  

32% 3% 6% 11% 46% 2% 

Ik heb niet om scholing gevraagd  29% 7% 10% 15% 38% 2% 

Ik wilde geen scholing volgen 41% 7% 5% 5% 41% 2% 

Er werd mij geen scholing aangeboden  25% 4% 14% 26% 29% 2% 

Mijn leidinggevende vond scholing voor mij  

niet nodig 

30% 4% 10% 13% 34% 8% 

Er was volgens mijn leidinggevende geen  

duidelijke relatie tussen de door mij 

gewenste scholing en mijn functie 

31% 4% 7% 10% 43% 5% 

De scholing was niet in het belang van 

verdere teamontwikkeling 

33% 4% 6% 8% 42% 7% 

Er was onvoldoende budget  28% 4% 9% 16% 29% 14% 

Er was voor mij geen vervanging te regelen  33% 5% 8% 10% 37% 6% 

Het past niet bij de speerpunten uit ons  

(na)scholingsplan  

32% 4% 4% 6% 39% 15% 

Er was geen ruimte voor individuele 

scholing, alleen teamscholing  

35% 4% 5% 6% 39% 12% 

Mijn thuissituatie maakte het onmogelijk  

scholing te volgen  

41% 4% 8% 4% 42% 2% 

 Bron: Vragenlijst ITS 2014 

 

 

Niet aangeboden krijgen van scholing voornaamste belemmering 

Als eerste kunnen we constateren dat de voorgelegde belemmerende factoren voor telkens zo’n 

driekwart van de respondenten geen rol speelde of niet van toepassing was om (meer) scholing te 

volgen. Wel zien we dat ‘er werd mij geen scholing aangeboden’(26 procent), ‘er was onvoldoende 

budget’ (16 procent) en ‘ik heb niet om scholing gevraagd’ (15 procent) er uitspringen als factoren die 

een grote rol spelen en ondersteuners tegengehouden om scholing te volgen. Als we de hogere 

loonschalen (9 en hoger) vergelijken met de lagere (8 en lager), dan blijken er significante verschillen 

te zijn. Die lijken voor een groot deel te worden verklaard door het percentage dat ‘weet niet’ heeft 

ingevuld (zie Tabel D.0.2 in bijlage D).  

 

                                                      
29 31% van de respondenten geeft aan dat er nog andere factoren van belang zijn. 
30 Naarmate men langer in functie is, neemt de kans toe dat men ‘ik heb niet om scholing 
gevraagd’ een belemmerende factor vindt. 
31 Naarmate men korter bij de werkgever werkt, wordt ‘er was onvoldoende budget’ vaker als 
belemmering genoemd. 
32 Jongeren benoemen ‘mijn thuissituatie maakte het onmogelijk om scholing te volgen’ vaker als 
belemmering. 
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Genoemde belemmeringen spelen vaak een rol als men geen scholing heeft gevolgd 

Het is voorstelbaar dat respondenten die geen scholing hebben gevolgd, moeite hebben gehad met 

het beantwoorden van deze vraag of een ander antwoordpatroon laten zien. De hoge percentages 

‘niet van toepassing’ alsmede ‘weet niet’ wijzen hier ook op. In de regressieanalyse (n=384) is daarom 

een variabele toegevoegd, te weten: ‘afgelopen drie jaar wel of geen scholing gevolgd’. De kans dat 

een respondent één van de belemmeringen betitelt als ‘speelde enigszins of grote rol’ blijkt inderdaad 

afhankelijk van het al dan niet gevolgd hebben van scholing. Voor de meeste factoren blijkt dat als 

personen geen scholing hebben gevolgd die factoren ook als belemmerend hebben ervaren33.  Het 

gaat daarbij verder dan alleen de eigen motivatie of budget. De scholing lijkt ook te worden 

‘onthouden’. Dit geldt ook voor de respondenten met een lagere loonschaal. Wat betreft de invloed 

van de verschillende persoonskenmerken, blijkt loonschaal namelijk effect te hebben op de ervaren 

belemmeringen. Personen in lagere schalen vinden de volgende factoren vaker belemmerend: ‘er 

werd mij geen scholing aangeboden’, ‘er was volgens mijn leidinggevende geen duidelijke relatie 

tussen de door mij gewenste scholing en mijn functie’, ‘de scholing was niet in het belang van verdere 

teamontwikkeling’ en ‘er was voor mij geen vervanging te regelen’.  

Het opleidingsniveau van de respondent blijkt ook van invloed. Ondersteuners met een hoge opleiding 

vinden de volgende factoren vaker belemmerend: ‘ik heb niet om scholing gevraagd’, ‘er was voor mij 

geen vervanging te regelen’ en ‘het past niet bij de speerpunten uit ons (na)scholingsplan’. 

 

 

4.3 Stimulerende factoren 

 

Het volgen van scholing wordt niet alleen negatief beïnvloed door de belemmerende factoren, maar 

kan natuurlijk ook positief beïnvloed worden door stimulerende factoren. Tabel 4.3 geeft inzicht in de 

mate waarin verschillende factoren stimulerend werken om scholing te volgen. 

 
  

                                                      
33 Dit geldt voor de factoren: ‘ik wilde een andere scholing volgen dan nuttig werd gevonden door 
mijn leidinggevende’, ‘ik heb niet om scholing gevraagd’, ‘er werd mij geen scholing aangeboden’, 
‘mijn leidinggevende vond scholing voor mij niet nodig’, ‘er was volgens mijn leidinggevende geen 
duidelijke relatie tussen de door mij gewenste scholing en mijn functie’, ‘er was onvoldoende budget’ 
en ‘het past niet bij de speerpunten uit ons (na)scholingsplan’. 



 

 57 

 
Tabel 4.3 – In welke mate stimuleren de volgende factoren u om scholing te volgen? (n=1330)

34
 

35
 
36

 
37

 
38

 
39

 

             

Speelde 

geen rol 

Speelde 

nauwelijks 

een rol 

Speelde 

enigszins 

een rol 

Speelde 

grote rol 

Niet van 

toe-

passing 

Weet 

niet 

De scholing die ik wilde volgen werd 

nuttig  

gevonden door mijn leidinggevende 

15% 6% 21% 28% 25% 5% 

Ik heb om scholing gevraagd 11% 4% 13% 48% 23% 2% 

Ik wilde graag scholing volgen  9% 3% 14% 54% 18% 2% 

De scholing werd mij aangeboden  21% 8% 15% 23% 31% 2% 

Mijn leidinggevende vond scholing voor 

mij nodig 

25% 9% 14% 12% 35% 5% 

Er was volgens mijn leidinggevende een  

duidelijke relatie tussen de door mij 

gewenste scholing en mijn functie 

17% 6% 13% 26% 31% 6% 

De scholing was in het belang van 

verdere teamontwikkeling  

21% 8% 14% 19% 33% 5% 

Er was voldoende budget beschikbaar  22% 6% 13% 19% 27% 14% 

Er was voor mij vervanging te regelen  32% 7% 7% 10% 37% 7% 

Het past bij de speerpunten uit ons  

(na)scholingsplan  

23% 5% 11% 11% 34% 15% 

Het was een teamaanvraag 29% 4% 7% 9% 43% 7% 

Mijn thuissituatie maakte het mogelijk  

scholing te volgen  

33% 5% 9% 11% 39% 3% 

Bron: Vragenlijst ITS 2014 

 

 

Eigen motivatie belangrijk als stimulerende factor 

Stimulerende factoren die het vaakst een grote rol spelen, zijn respectievelijk ‘ik wilde graag scholing 

volgen’ (54 procent) en ‘ik heb om scholing gevraagd’ (48 procent). Deze factoren hebben vooral 

betrekking op persoonlijke motivatie of persoonlijke inzet. Faciliterende stimulansen vanuit de 

werkgever worden minder vaak genoemd als een factor die een rol heeft gespeeld bij het volgen van 

scholing. Als we de groep met schaal 9 en hoger vergelijken met de ondersteuners in schaal 8 of 

lager, dan blijken de stimulerende factoren significant te verschillen. Grotendeels lijkt dit verschil 

wederom voort te komen uit de hogere categorie ‘weet niet’ bij de respondenten in schaal 8 of lager. 

                                                      
34 38% zegt dat er nog andere stimulerende factoren zijn. 
35 Vrouwen noemen ‘ik heb om scholing gevraagd’ vaker een belangrijke stimulans dan mannen. 
Ondersteuners bij besturen met weinig scholen doen dit eveneens vaker. 
36 Jongeren noemen ‘ik wilde graag scholing volgen’ vaker een belangrijke stimulans. 
37 Hoger opgeleiden noemen ‘de scholing werd mij aangeboden’ vaker als belangrijke stimulans. 
38 Op besturen met veel personeel, wordt ‘er was voor mij vervanging te regelen’ vaker als 
belangrijke stimulerende factor genoemd. 
39 Naarmate men korter bij de werkgever werkt, is ‘mijn thuissituatie maakte het mogelijk 
scholing te volgen’ vaker een belangrijke stimulans. Een omgekeerd effect blijkt voor het aantal jaren 
in functie. 
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Daarnaast lijkt het erop dat ondersteuners in de hogere loonschalen het zelf vragen om en het willen 

volgen van scholing als stimulerende factor zien (zie ook Tabel D.0.3 in bijlage D).  

 

Leidinggevende speelt belangrijke rol bij stimuleren van scholing 

Ook bij de stimulerende factoren is regressieanalyse (n=539) uitgevoerd met de ‘hulpvariabele’ ‘wel of 

geen scholing gevolgd’. Het blijkt -niet verwonderlijk- dat respondenten die daadwerkelijk scholing 

hebben, diverse stimulerende factoren vaker als belangrijk benoemen dan respondenten zonder 

scholing. Het gaat dan om ‘de scholing die ik wilde volgen werd nuttig gevonden door mijn 

leidinggevende’, ‘de scholing werd mij aangeboden’ en ‘er was volgens mijn leidinggevende een 

duidelijke relatie tussen de door mij gewenste scholing en mijn functie’. De leidinggevende lijkt een 

belangrijke rol te spelen bij het stimuleren en volgen van scholing. 

 

Het benoemen van stimulerende factoren als ‘speelde enigszins of grote rol’ is opvallend genoeg vaak 

afhankelijk van de aanstellingsomvang van ondersteuners. Ondersteuners met een kleine aanstelling 

blijken de volgende factoren vaker als belangrijke stimulansen te noemen: ‘er was voldoende budget 

beschikbaar’, ’het was een teamaanvraag’ en ‘mijn thuissituatie maakte het mogelijk scholing te 

volgen’. 

 

Gesprekkencyclus en verplichte deelname als stimulansen voor scholing 

Werkgevers kunnen hun werknemers op vele manieren stimuleren om (meer) scholing te volgen. 

Stimulering vindt vooral plaats door middel van ‘aandacht voor (na)scholing in functionerings- of 

beoordelingsgesprekken’, 16 procent geeft aan dat dit altijd gebeurt en volgens nog eens 14 procent 

gebeurt dit vaak (zie Tabel 4.4). Ook ‘deelname aan activiteiten is verplicht’ wordt vrij vaak genoemd, 

meer dan een kwart geeft aan dat hier vaak of altijd sprake van is. Scholingstimulerende manieren die 

het minst voorkomen zijn: ‘financiële beloningen (bonussen)’ en ‘(na)scholingsdeelname is een 

voorwaarde voor het krijgen van een extra periodiek’, respectievelijk 81 en 77 procent zegt dat hier 

nooit sprake van is. 
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Tabel 4.4 – Op welke wijze wordt scholing door uw leidinggevende/werkgever gestimuleerd? 

(n=1330)
40

 
41

 
42

 

  Nooit Soms Vaak Altijd Weet niet 

Deelname aan activiteiten is verplicht     25% 45% 17% 9% 5% 

Er is aandacht voor (na)scholing in functionerings- 

of beoordelingsgesprekken 

31% 32% 14% 16% 6% 

Er wordt een incidentele financiële beloning (bonus)  

voor gegeven  

81% 7% 1% 1% 10% 

(Na)scholingsdeelname is een voorwaarde voor het 

krijgen van een extra periodiek 

77% 3% 0% 0% 19% 

(Na)scholingsdeelname maakt het mogelijk mijn  

takenpakket te wijzigen  

57% 19% 3% 1% 21% 

Mijn werkgever stelt informatie over  

(na)scholingsmogelijkheden beschikbaar 

50% 32% 7% 5% 7% 

De school stelt promotie naar een hogere functie in 

het vooruitzicht  

81% 7% 0% 0% 11% 

Bron: Vragenlijst ITS 2014 

 

  

Als we de groep met schaal 8 en lager vergelijken met schaal 9 en hoger is er sprake van een 

significant verschil dat grotendeels te verklaren is door het hogere percentage ‘weet niet’ bij de 

ondersteuners in schaal 8 en lager. Daarnaast geven de ondersteuners in schaal 9 en hoger vaker 

aan informatie te ontvangen over (na)scholing van de werkgever. De helft (52 procent) van schaal 8 

en lager zegt dit nooit te ontvangen, tegenover twee vijfde (41 procent) bij schaal 9 en hoger (zie 

Tabel D.0.4 in bijlage D). Dit wil overigens niet zeggen dat werkgevers minder aandacht zouden 

hebben voor (na)scholing van personeel in de lagere schalen. Het kan evengoed een gevolg zijn van 

het bestaande scholingsaanbod per doelgroep en de door opleidingsaanbieders gehanteerde 

wervingskanalen. Ondersteuners in hogere loonschalen geven overigens wel vaker aan dat ‘er is 

aandacht voor (na)scholing in functionerings- of beoordelingsgesprekken’ en ‘de school stelt promotie 

naar een hogere functie in het vooruitzicht’ (uit regressieanalyse, n≥716) als stimulerende manieren 

‘vaak of altijd’ worden ingezet door leidinggevenden. Naarmate ondersteuners korter in hun functie 

werken, zien zij ‘(na)scholingsdeelname maakt het mogelijk mijn takenpakket te wijzigen’ en ‘mijn 

werkgever stelt informatie over (na)scholingsmogelijkheden beschikbaar’ als stimulansen vanuit de 

werkgever. 

 

4.4 Scholingsbehoefte 

 

Vrijwel iedereen heeft in meer of mindere mate behoefte aan scholing 

Eerder zagen we dat het overgrote merendeel van de ondersteuners in het vo de afgelopen jaren 

scholing heeft gevolgd. Uit Figuur 4.3 blijkt dat het grootste deel van het ondersteunend personeel ook 

daadwerkelijk behoefte heeft aan scholing. Driekwart van het personeel heeft enige tot (zeer) veel 

                                                      
40 7% geeft nog andere manieren van stimuleren aan. 
41 Naarmate men langer bij de werkgever werkt, ziet men vaker dat er ‘een incidentele financiële 
beloning (bonus)’ voor scholing wordt gegeven. Dit wordt ook vaker benoemd bij grotere besturen met 
meer personeel. 
42 Ondersteuners met vast dienstverband worden minder gestimuleerd door ‘mijn werkgever stelt 
informatie over (na)scholingsmogelijkheden beschikbaar’. 
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behoefte aan scholing in het werk. Slechts 6% geeft aan hier geheel geen behoefte aan te hebben. 

 

 

Figuur 4.3 – In hoeverre heeft u over het algemeen behoefte aan scholing in uw werk? (n=1330) 

  

 

Bron: Vragenlijst ITS 2014 

 

 

Tussen de respondenten in schaal 8 of lager en 9 of hoger zijn geen significante verschillen 

waarneembaar als het gaat om scholingsbehoefte. De scholingsbehoefte blijkt uit regressieanalyse 

(n=865) echter wel te verschillen naar (individuele) loonschaal en leeftijd. Werknemers in de hogere 

loonschalen geven vaker aan ‘enige tot (zeer) veel behoefte’ aan scholing te hebben. Verder blijkt 

scholingsbehoefte met de jaren af te nemen: ouderen hebben minder behoefte dan jongeren. 

 

  

Behoefte aan zowel formele als informele scholing 

In Figuur 4.4 zien we aan welke scholingsvormen ondersteunend personeel behoefte heeft. De meest 

‘populaire’ scholingsvorm is de ‘kortdurende cursus of training’. Ruim tweederde (69 procent) geeft 

aan behoefte te hebben aan deze formele scholingsvorm. Ook wordt de informele vorm van het 

uitwisselen van ervaringen en kennis met andere ondersteuners in (netwerk)bijeenkomsten veel 

genoemd (54 procent). Eén op de vijf ondersteuners geeft aan behoefte te hebben aan een volledige 

opleiding om een diploma te kunnen halen. 
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Figuur 4.4 – Aan welke scholingsvormen heeft u momenteel behoefte? (n=1235)
43

 
44

 

 

Noot: alleen gesteld aan personen met behoefte aan scholing 

Bron: Vragenlijst  ITS 2014 

 

De vorm van scholing waar men behoefte aan heeft, blijkt uit regressieanalyse (n=824) vaak 

afhankelijk van de leeftijd van de ondersteuner. Oudere werknemers geven relatief vaker aan een 

‘kortlopende cursus of training’ te willen volgen, terwijl jongeren juist vaker een ‘volledige opleiding’ 

willen volgen om een diploma te halen. 

 

Pedagogisch-didactische scholing en persoonlijke effectiviteit centraal 

Als men een scholingsbehoefte heeft, dan betreft dat voornamelijk pedagogisch-didactische 

vaardigheden en persoonlijke effectiviteit (zie Figuur 4.5). De twee meest genoemde typen scholing 

zijn het ‘omgaan met lastig gedrag van kinderen’ en ‘pedagogisch/didactische vaardigheden’, 

respectievelijk door 26 en 23 procent genoemd . Verder zijn de volgende scholingstypen vrij veel 

genoemd: ‘omgaan met werkdruk’ (21 procent), ‘effectief communiceren’ (19 procent) en ‘assertief 

omgaan met collega’s’ (19 procent). 

 

 

                                                      
43 Hoger opgeleiden, alsmede personen die langer in de huidige functie zitten, hebben vaker 
behoefte aan ‘uitwisseling van ervaringen en kennis in (netwerk)bijeenkomsten’. 
44 Ondersteuners met een vaste aanstelling hebben minder behoefte aan een ‘volledige 
opleiding’. Personeel met een (bijna) fulltime aanstelling heeft hier juist vaker behoefte aan. 
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Figuur 4.5 – Kunt u aangeven aan welke scholing u behoefte heeft? (n=1266)
 45

 
46

 
47

 

  

Bron: Vragenlijst ITS 2014 

  

Inhoud van de scholing sterk afhankelijk van achtergrondkenmerken ondersteuner 

De inhoudelijke behoefte aan scholing blijkt significant te verschillen tussen respondenten in schaal 8 

en lager en de groep schaal 9 en hoger. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat men in schaal 9 

en hoger vaker behoefte heeft aan andere dan de genoemde scholing. Dit is niet verwonderlijk. De 

behoefte aan specifieke type scholing te maken heeft immers ook te maken met de functie waarin 

men opereert en die is gelinkt aan de loonschaal.  

 

Uit regressieanalyse (n=824) blijkt dat juist de lagere loonschalen meer behoefte hebben aan 

‘algemene computervaardigheden’, ‘assertief omgaan met collega’s’, ‘cursus gericht op 

pedagogisch/didactische vaardigheden‘, ‘loopbaanoriëntatie’, ‘omgaan met en/of toedienen van 

medicijnen’,’ omgaan met lastig gedrag van leerlingen’, ’omgaan met ouders’ en ‘ontvangen en geven 

van feedback/kritiek’. 

 

Naast de loonschaal, is ook de leeftijd van de respondent van invloed op de behoefte aan enkele 

specifieke scholingstypen. Zo hebben oudere werknemers meer behoefte aan ‘algemene 

                                                      
45 Naarmate een bestuur meer scholen heeft, is er minder behoefte aan cursussen 
‘pedagogisch/didactische vaardigheden’, maar zeer opvallend hebben besturen met meer personeel 
hier juist méér behoefte aan. 
46 Personen die langer in de huidige functie zitten, hebben meer behoefte aan scholing in 
‘omgaan met gevaarlijke stoffen’. 
47 Ondersteuners met een (bijna) fulltime aanstelling hebben vaker behoefte aan 
‘sollicitatietraining’; personen met een vast dienstverband hebben juist minder behoefte. 
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computervaardigheden’, terwijl jongeren vaker behoefte hebben aan ‘bedrijfshulpverlening’, 

‘loopbaanoriëntatie’ en ‘netwerken’. 

 

Verder hebben mannen vaker dan vrouwen behoefte aan scholing rond ‘bedrijfshulpverlening’ en 

‘omgaan met/toedienen van medicijnen’. Hoger opgeleiden hebben relatief vaker behoefte aan 

scholing in ‘loopbaanoriëntatie’ en ‘sollicitatietraining’. Naarmate men langer bij een werkgever werkt, 

is er meer behoefte aan ‘time management’ en minder aan ‘omgaan met gevaarlijke stoffen’. 
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5. Conclusies 

 

 

 

In dit afsluitende hoofdstuk zetten we de belangrijkste bevindingen nog eens op een rij, en relateren 

ze aan elkaar. Hiermee geven we een concrete invulling aan de algemene onderzoeksvraag, zoals 

geformuleerd in hoofdstuk 1: Wat is er in kwantitatieve zin bekend over de arbeidsmarktpositie van het 

ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs en in welke mate maakt dit personeel gebruik 

van geboden scholingsmogelijkheden? Indien men daar geen gebruik van maakt: wat zijn de 

belemmeringen voor het ondersteunend personeel om scholingsmogelijkheden te benutten? 

 

Gezien de veelheid aan thema’s en onderwerpen uit dit rapport, presenteren we per hoofdthema de 

belangrijkste conclusies. Deze thema’s zijn -conform de hoofdstukindeling- achtereenvolgens:  

 de arbeidsmarktpositie van ondersteunend personeel in het vo;  

 tevredenheid op het werk en de arbeids- en randvoorwaarden;  

 en tot slot gebruik van scholing en scholingsbehoefte. 

 

 

5.1 Arbeidsmarktpositie van ondersteunend personeel 

 

Werkgelegenheidsontwikkelingen 

De ontwikkeling van de werkgelegenheid voor ondersteunend personeel in de laatste vijf jaar is 

bijzonder te noemen. Zo nam het personeelsbestand tussen 2009 en 2010 flink toe (3 procent), maar 

kromp het tussen 2011 en 2013 weer, bijna tot het oorspronkelijke niveau in 2009. Anno 2013 bestond 

het personeelsbestand ondersteuners in het vo uit ruim 19.800 fte, ingevuld door bijna 26.300 

personen. Deze schommeling en uiteindelijke stabilisering van het personeelsbestand tussen 2009 en 

2013 is opmerkelijk, gezien de structurele groei van het leerlingenbestand in het vo in die jaren. Er is 

dus geen duidelijke samenhang (op macroniveau) waarneembaar tussen ontwikkeling in het 

personeelsbestand en de leerlinggroei. Een dergelijke relatie bestaat ook niet tussen de ontwikkeling 

in de werkgelegenheid van ondersteuners, vergeleken met de ontwikkeling van onderwijzend 

personeel. Het onderwijzend personeel kromp in de periode 2009-2013 namelijk met bijna 6 procent. 

Op regionaal niveau fluctueert de mate van personeelsgroei of -krimp sterk, waarbij ook op RPA-

niveau geen duidelijk verband waarneembaar is met de ontwikkeling van het leerlingenbestand. 

 

Ontwikkelingen personeelsbestand naar kenmerken 

De gemiddelde aanstellingsomvang van ondersteunend personeel is tussen 2009 en 2013 

toegenomen. Anno 2013 heeft 55 procent een aanstelling van meer dan 0,8 fte. Hierbij hebben 

ondersteuners in de overgrote meerderheid van de gevallen een vast dienstverband, ongeveer één op 

de tien werkt in tijdelijk verband. In de periode 2009-2013 is het aandeel vaste dienstverbanden 

toegenomen. 



 

 65 

Vrouwen zijn sterker in ondersteunende posities vertegenwoordigd dan mannen, in 2013 is 59 procent 

vrouw. Kijken we naar de verdeling ondersteuners naar leeftijd, dan blijkt in 2013 bijna een derde 

jonger dan 45 jaar. Iets meer dan een derde is 45 tot 55 jaar en nog eens een derde is ouder dan 55. 

Het aandeel ondersteuners tot 45 jaar is de afgelopen jaren afgenomen, waarbij deze vergrijzing nog 

sterker is voor mannen dan vrouwen. Verder zijn jongeren doorgaans hoger opgeleid dan ouderen. 

 

Vacatures 

Na een flinke afname van het aantal vacatures voor ondersteuners in het vo tussen 2008/2009 en 

2009/2010, is het aantal (ontstane en vervulde) vacatures de afgelopen jaren weer iets toegenomen. 

In schooljaar 2012/2013 waren er naar schatting 944 vacatures, gezamenlijk goed voor 628 fte. Al 

jarenlang is het aantal openstaande vacatures zeer klein, waardoor in kwantitatieve zin weinig 

problemen in vervulling verwacht hoeven worden. 

Een nadere blik op vacatures voor ondersteuners in kalenderjaar 2013, leert dat er vooral vacatures 

zijn geweest voor managersfuncties en onderwijsondersteuners (tezamen ruim de helft van alle 

vacatures). Vacatures leveren doorgaans een groot aantal sollicitanten op, met name voor 

administratief / secretarieel personeel en conciërges. Het sollicitantenaanbod voor 

onderwijsondersteuners is aanzienlijk kleiner. Overigens levert dit beperkte problemen rond 

vacaturevervulling op, ongeveer twee op de tien vacatures worden moeilijk vervulbaar geacht. Hierbij 

zijn vacatures voor managers doorgaans iets moeilijker vervulbaar. 

 

Werkloosheid 

In de periode 2012-2013 is de werkloosheid van personeel in ondersteunende beroepen (brede 

definitie zoals gehanteerd door DUO) flink toegenomen. Hierbij tonen de ‘traditionele’ ondersteunende 

beroepen (zoals roostermakers, administratief personeel, onderwijsassistenten) overigens een 

kleinere werkloosheidstoename dan onderwijsbegeleidende functies (zoals schoolbegeleiders en 

mentoren/leerlingbegeleiders). 

 

 

  

5.2 Tevredenheid op het werk en arbeids- en randvoorwaarden 

 

Tevredenheid en arbeidsvoorwaarden 

Dankzij POMO 2012 kan inzicht verkregen worden in de tevredenheid van ondersteunend personeel 

in het vo. Ondersteuners zijn over het algemeen behoorlijk tevreden. Zo geeft 81 procent aan tamelijk 

tot zeer tevreden te zijn over de baan en geeft 67 procent aan tevreden te zijn over de organisatie. 

Ondersteuners zijn daarbij meer tevreden dan overig personeel in het voortgezet onderwijs. 

Ondersteuners zijn het positiefst over het werk en de collega’s, en het meest kritisch over de 

organisatie. De tevredenheid over het werk zelf komt daarbij vooral door de inhoud van het werk, het 

takenpakket en het niveau. Men is tevreden over de mensen op het werk door de sfeer en de 

onderlinge relaties en omgang, er is vooral ontevredenheid over de leidinggevenden. Aspecten die 

leiden tot tevredenheid over de werkomstandigheden zijn vooral de zelfstandigheid en de werktijden. 

Er is enige onvrede over de stijl van de leiding en de werkdruk. Tevredenheid over de 

randvoorwaarden komt vooral door de aanstellingsvorm, de combinatie van werk en privé, en de 

reistijd. Wel is er kritiek over het salaris.  

Kijken we vervolgens naar het specifieke gebruik van verschillende arbeidsvoorwaarden, dan blijken 

ondersteuners vooral gebruik te maken van collectieve ziektekostenverzekering, flexibele werktijden 

en mogelijkheid om minder uren te werken.  
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Als we het gebruik van secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden vergelijken tussen ondersteuners 

en overig vo-personeel, dan blijken ondersteuners in algemene zin vaker gebruik te maken van de 

mogelijkheden. Zij maken vooral vaker gebruik van flexibele werktijden, betaald zorgverlof en 

calamiteitenverlof. Kijken we naar gebruik van arbeidsvoorwaarden op intersectoraal niveau, dan blijkt 

in het vo relatief vaak gebruik gemaakt te worden van de mogelijkheid om meer, dan wel minder uren 

te werken, van financieel voordelige deeltijdmogelijkheden voorafgaand aan pensionering, en 

taakverlichting voor oudere werknemers. 

 

Scholingsmogelijkheden in de cao 

In de cao-vo zijn diverse afspraken opgenomen over scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor 

het personeel. Zo dienen werkgevers een persoonlijk ontwikkelingsplan te faciliteren, moeten 

werknemers met een opleiding tot en met mbo-niveau een EVC-traject kunnen volgen, kunnen 

werknemers met een opleiding tot en met mbo-niveau 1 op kosten van de werkgever een 

startkwalificatie behalen, en hebben medewerkers recht op niet opgedragen scholing waarvoor een 

jaarlijks budget van 500 euro ter beschikking gesteld moet worden. 

In de ITS-vragenlijst is bevraagd of ondersteuners op de hoogte zijn van deze scholingsmogelijkheden 

uit de cao. Gezien het voorwaardelijke karakter van twee van de mogelijkheden (EVC-traject alleen 

voor personeel tot en met mbo-niveau, behalen van startkwalificatie alleen voor personeel tot en met 

mbo-1), is gekeken of er verschil bestaat tussen ondersteuners zónder en met startkwalificatie. Uit die 

vergelijking blijkt dat ondersteuners zonder startkwalificatie structureel minder goed op de hoogte zijn 

van de scholingsmogelijkheden uit de cao, frappant genoeg zelfs als het gaat om de specifieke, 

voorwaardelijke scholingsmogelijkheden die juist deze groep zouden moeten aanspreken. Slechts 7 

procent van het personeel zonder startkwalificatie is bekend met het kunnen volgen van een EVC-

traject, 6 procent is bekend met het kunnen behalen van een startkwalificatie. Gemiddeld (gehele 

responderende populatie) zijn deze percentages respectievelijk 21 en 12 procent, kortom: grote 

verschillen. 

In algemene zin is het ondersteunend personeel in het vo redelijk goed bekend met het opstellen van 

het persoonlijk ontwikkelingsplan, 62 procent geeft aan dit te kennen. Verder is gemiddeld 43 procent 

bekend met het jaarlijks scholingsbudget ad 500 euro. 

 

Wanneer we ons vervolgens richten op het daadwerkelijke gebruik van de scholingsmogelijkheden uit 

de cao, dan blijkt de helft van het personeel dat bekend is met het scholingsbudget daar ook gebruik 

van te maken. Vier op de tien ondersteuners die bekend zijn met het persoonlijk ontwikkelingsplan 

geven aan daar gebruik van te maken. Van de gehele responderende groep ondersteuners geven 

respectievelijk 13 en 9 procent aan gebruik te maken of te hebben gemaakt van een EVC-traject of 

het behalen van een startkwalificatie. 

Er bestaat echter wel een groter potentieel voor het EVC-traject dan op basis van voorgaande 

gegevens valt te concluderen. Ongeveer een kwart van het ondersteunend personeel dat onbekend is 

met het volgen van een EVC-traject, blijkt na korte uitleg immers wel geïnteresseerd en geeft aan er 

(vrijwel) zeker gebruik van te willen maken. Ruim vier op de tien houden de mogelijkheid open en 

geven aan er misschien gebruik van te maken. Twee op de tien geven aan er (vrijwel) zeker geen 

gebruik van te maken. Hierbij blijkt het potentieel onder jongeren groter dan onder ouderen. 

 

Waardering 

Op basis van de ITS-vragenlijst uit 2014 blijkt dat ondersteuners zich vooral gewaardeerd voelen door 

directe collega’s: 86 procent voelt zich (zeer) gewaardeerd door andere ondersteuners. Ook is er 

relatief veel waardering van onderwijzend personeel en leerlingen, 82% voelt zich door hen (zeer) 



 

 67 

gewaardeerd. Men voelt zich relatief het minst ervaren door de directie, 55% voelt zich (zeer) 

gewaardeerd en 15% voelt zich door hen helemaal niet gewaardeerd. 

 

Baanzekerheid 

Hoewel de helft van het ondersteunend personeel aangeeft het afgelopen jaar collega-ondersteuners 

te hebben zien vertrekken door bezuinigingen en / of reorganisaties, verwacht tweederde de komende 

drie jaar geen veranderingen van functie of werkgever, zo blijkt uit de ITS-vragenlijst (2014). Verder 

geeft tweederde aan (heel) zeker te zijn van de eigen baan, waarbij jongeren en ondersteuners in 

hogere loonschalen doorgaans zekerder van hun zaak zijn. 

Van het personeel dat (heel) onzeker is over de baan, geven ongeveer zes op de tien ondersteuners 

aan dat dit komt door bezuinigingen op ondersteunend personeel. Een kwart is onzeker door andere 

inrichting van ondersteunende functies en een tiende vanwege het hebben van een tijdelijk contract. 

 

 

5.3 Gevolgde scholing, belemmeringen en scholingsbehoefte 

 

Gevolgde scholing 

Uit de ITS-vragenlijst onder ondersteunend personeel (2014), blijkt dat acht op de tien ondersteuners 

de afgelopen drie jaar een vorm van formele scholing hebben gevolgd. Hierbij zijn kortdurende 

cursussen en trainingen de meest gevolgde scholingsvormen. Als we kijken naar scholing in het 

afgelopen jaar, dan hebben ondersteuners gemiddeld vier scholingsdagen gevolgd (hetzij formeel, 

hetzij informeel). Ruim één op de tien geeft aan het voorbije jaar geheel geen scholing te hebben 

gevolgd. 

Als we kijken naar de inhoud van scholing, dan betreft dit veruit het vaakst scholing op het gebied van 

bedrijfshulpverlening en / of ehbo. Ruim de helft van de ondersteuners heeft de afgelopen drie jaar 

dergelijke scholing gevolg. Andere typen scholing die relatief vaak worden genoemd zijn: omgaan met 

lastig gedrag van leerlingen, pedagogisch/didactische vaardigheden, en algemene 

computervaardigheden. Deze scholingstypen worden door respectievelijk 18, 15 en 15% gevolgd. 

Welke scholingstypen gevolgd worden, is onder meer afhankelijk van de loonschaal. Lagere schalen 

hebben bijvoorbeeld een grotere kans op het volgen van scholing op het gebied van assertief omgaan 

met collega’s, bedrijfshulpverlening / ehbo en omgaan met lastig gedrag van kinderen. Naarmate de 

loonschaal stijgt, neemt de kans toe dat men scholing volgt op het gebied van functiewaardering, 

netwerken, en het voeren van functioneringsgesprekken. 

Ook de leeftijd van ondersteuners beïnvloedt de kans op het volgen van verschillende typen scholing. 

Zo blijken oudere ondersteuners relatief vaker de volgende scholing te volgen: algemene 

computervaardigheden, assertief omgaan met collega’s, en omgaan met werkdruk. Jongere 

ondersteuners volgen vaker scholing op het gebied van netwerken.  

 

Belemmeringen en stimulansen 

Het willen, kunnen en mogen volgen van scholing kan door diverse redenen bemoeilijkt, dan wel 

gestimuleerd worden. Uit de vragenlijst volgen enkele hoofdfactoren die een belemmerende rol lijken 

te spelen voor het volgen van scholing. Ondersteuners noemen het niet aangeboden krijgen van 

scholing en het onvoldoende aanwezig zijn van budget het vaakst als belemmeringen: de rol en de 

mogelijkheden van de werkgever zijn hierbij dus evident. Naast deze organisatorische 

belemmeringen, speelt vanzelfsprekend ook het persoonlijk initiatief een rol: ondersteuners noemen 

dan ook relatief vaak dat het niet vragen om scholing een belemmerend werkt. Hierbij noemen 

ondersteuners in lagere schalen vaker dat hun geen scholing is aangeboden, dat er volgens de leiding 
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geen duidelijke relatie tussen de gewenste scholing en functie bestond, dat de scholing niet in het 

belang van verdere teamontwikkeling werd geacht, en dat er geen vervanging te regelen was. 

Naast belemmeringen zijn er natuurlijk ook belangrijke stimulerende factoren voor het volgen van 

scholing. Hierbij lijkt vooral de persoonlijke motivatie de belangrijkste drijfveer tot het volgen van 

scholing, zo worden ‘ik wilde graag scholing volgen’ en ‘ik heb om scholing gevraagd’ vaak genoemd. 

Het onder de aandacht brengen en stimuleren van scholing van werknemers door leidinggevenden, 

vindt voornamelijk plaats in functionerings- of beoordelingsgesprekken en doordat deelname aan 

bepaalde activiteiten verplicht wordt gesteld. Hierbij geven ondersteuners in hogere loonschalen vaker 

aan dat er aandacht voor scholing is in functionerings- en beoordelingsgesprekken. Ook benoemen zij 

vaker dat promotie naar een hogere functie in het vooruitzicht wordt gesteld door middel van scholing. 

 

Scholingsbehoefte 

Vrijwel alle ondersteuners in het vo hebben in meer of mindere mate behoefte aan scholing, zo blijkt 

uit de ITS-vragenlijst. Slechts 6 procent van de respondenten heeft geheel geen behoefte aan 

scholing en 17 procent heeft weinig behoefte, maar ruim driekwart heeft enige tot (zeer) veel behoefte. 

Hierbij hebben ondersteuners in de hogere loonschalen en jongere ondersteuners vaker 

scholingsbehoefte. Ook de voorkeur voor de vorm waarin scholing plaatsvindt, is voor jongeren anders 

dan voor ouderen. Jongeren geven vaker aan een volledige opleiding te willen volgen om een diploma 

te halen, terwijl ouderen vaker de voorkeur geven aan kortlopende cursussen of trainingen. 

 

Ondersteuners hebben met name behoefte aan scholing over het omgaan met lastig gedrag van 

kinderen en over pedagogisch-didactische vaardigheden (beide door ongeveer een kwart genoemd). 

Verder worden ook de volgende scholingstypen vrij veel genoemd: omgaan met werkdruk, effectief 

communiceren en assertief omgaan met collega’s. Er lijkt dus met name scholingsbehoefte op het 

pedagogisch-didactische domein en op het gebied van persoonlijke effectiviteit.  

 

De inhoudelijke behoefte verschilt hierbij naar loonschaal. Dit is niet verwonderlijk, aangezien 

behoefte aan specifieke type scholing te maken heeft met de functie waarin men opereert en die is 

gelieerd aan de loonschaal. Zo blijkt dat ondersteuners in de lagere loonschalen meer behoefte 

hebben aan algemene computervaardigheden, assertief omgaan met collega’s, cursus gericht op 

pedagogisch/didactische vaardigheden, loopbaanoriëntatie, omgaan met en/of toedienen van 

medicijnen, omgaan met lastig gedrag van leerlingen, omgaan met ouders en ontvangen en geven 

van feedback/kritiek. 

Naast de loonschaal, is ook de leeftijd hierop van invloed. Zo hebben oudere werknemers meer 

behoefte aan algemene computervaardigheden, terwijl jongeren vaker behoefte hebben aan 

bedrijfshulpverlening, loopbaanoriëntatie en netwerken. 

Verder hebben mannen vaker dan vrouwen behoefte aan scholing rond bedrijfshulpverlening en 

omgaan met/toedienen van medicijnen. Hoger opgeleiden hebben relatief vaker behoefte aan scholing 

in loopbaanoriëntatie en sollicitatietraining. 

 

 

5.4 Tot slot 

 

Kijkend naar het geheel van bevindingen van dit onderzoek, kunnen we vaststellen dat er kwantitatief 

geen problemen is te verwachten in de personele vervulling. Dat wil zeggen dat we mogen 

verwachten dat er nu en op langere termijn voldoende ondersteunend personeel voor het voortgezet 

onderwijs beschikbaar zal zijn. Deels valt dat ook te verklaren doordat voor deze beroepen uit een 
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redelijk grote vijver van potentiële kandidaten kan worden gevist. Voor de meeste ondersteunende 

functies die in dit onderzoek centraal hebben gestaan, bestaan geen specifieke scholings-

/bevoegdheidsvereisten. Wel lijken ondersteuners een behoefte te hebben om zich meer te scholen, 

terwijl men niet goed op de hoogte is van de mogelijkheden in de cao en deze ook weinig benut. Dit 

lijkt te vragen om meer voorlichting. Daarnaast is er in zekere mate sprake van passiviteit, zowel bij de 

schoolleiding (die de ondersteuner niet wijst op scholingsmogelijkheden, dan wel deze aanbiedt) als 

bij de ondersteuner zelf (die niet vraagt om scholing). Hierbij speelt ook de huidige lage mate van 

(ervaren) waardering door de schoolleiding onvermijdelijk een rol. Het bieden van 

loopbaanmogelijkheden zowel horizontaal (bv. verbreding takenpakket, andere functies) als verticaal 

(bv. opscholen van toa’s naar onderwijzende functies) kan hieraan naar verwachting een positieve 

bijdrage leveren. 
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Bijlage A: Verantwoording Survey 

Dataverzameling 

Om inzicht te krijgen in gebruik van scholing, scholingsbehoefte, kennis over scholing en dergelijke 

van het ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs, is gebruik gemaakt van de 

vragenlijstmethode. In de periode van 27 februari tot en met 21 maart 2014 is een online vragenlijst 

uitgezet onder diverse bestanden. Deze bestanden zijn beschikbaar gesteld door drie hoofdbronnen, 

te weten de vakbonden Algemene Onderwijsbond (AOb) en Abvakabo FNV, alsmede een bestand 

van de TOA-sectie van de NVON. Het personeel uit deze bestanden is per e-mail uitgenodigd voor 

deelname aan de enquête.  

 

Naast aanschrijving van deze ledenbestanden, is de mogelijkheid gecreëerd om ook andere 

ondersteuners buiten deze bestanden deel te laten nemen aan de enquête. Middels een 

aanmeldpagina hebben ‘vrijwilligers’ zich kunnen melden; zij hebben een uitnodiging voor het survey 

ontvangen. CNV Onderwijs heeft hiervoor aandacht gevraagd onder de leden. Op de aanmeldpagina 

diende men enkele persoonsgegevens te registreren, opdat eventuele ‘dubbele’ respondenten in een 

later stadium gefilterd konden worden48. Deze parallelle methode van werving van respondenten (i.e. 

zowel via de ledenbestanden als via de aanmeldpagina) heeft tot een groot aantal respondenten 

geleid: in totaal zijn de respondenten gezamenlijk aan 1.760 vragenlijsten begonnen. 

 

Selecties 

Deze 1.760 vragenlijsten zijn niet allemaal bruikbaar gebleken, deels omdat ze niet (of onvoldoende) 

ingevuld zijn, deels omdat de respondenten niet tot de doelgroep behoren. In dit deel worden de 

selecties op de databestanden beschreven. 

 

Allereerst is geselecteerd op respondenten die werkzaam zijn op een school of schoolbestuur in het 

voortgezet onderwijs. Indien respondenten hier niet toe behoren, zijn zij uit het analysebestand 

gefilterd. Vervolgens is geselecteerd op respondenten die aangeven werkzaam te zijn als 

ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs. Een deel van de respondenten bleek werkzaam 

in de directie of als docent. Door middel van deze selecties is 3,3 procent van de respondenten uit de 

analyses gefilterd. Hiermee bleven na deze selectie 1.651 respondenten over. 

 

Vervolgens is besloten om een ‘afkappunt’ in het survey te bepalen, dat wil zeggen: respondenten 

hebben de vragenlijst minimaal tot en met een bepaalde vraag moeten beantwoorden. Op deze 

manier blijven alleen respondenten over die voldoende relevante vragen hebben beantwoord, om er 

analyses op uit te kunnen voeren. De ‘sleutelvraag’ waarop het afkapmoment is bepaald, betreft de 

17
e
 vraag: ‘In hoeverre heeft u over het algemeen behoefte aan scholing in uw werk?’. Gezien het 

                                                      
48 Dat wil zeggen: respondenten die meermaals deel hebben genomen aan het survey, 
bijvoorbeeld als zij zowel uitgenodigd zijn via het ledenbestand als dat zij zich ook via de 
aanmeldpagina hebben geregistreerd. Indien men zowel via het ledenbestand als via de 
aanmeldpagina deel heeft genomen, is de vragenlijst die te identificeren is als ‘respondent uit 
ledenbestand’ behouden. 
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zwaartepunt van scholing in de vragenlijst, lijkt het legitiem om ten minste op deze vraag een 

antwoord te ‘vereisen’ van respondenten. Dit betekent dat men overigens ook op alle voorgaande 

vragen een antwoord heeft gegeven (dit kan ook bijvoorbeeld ‘weet niet’ zijn). Het betekent echter niet 

dat men de gehele vragenlijst heeft afgerond. Om de inzet van respondenten te ‘belonen’ en geen 

kostbare informatie te verliezen, is er voor gekozen om niet alleen volledig afgeronde vragenlijst te 

gebruiken. Op basis van dit criterium, kunnen we op 1.330 respondenten analyses uitvoeren (waarvan 

1.301 de volledige vragenlijst hebben voltooid). 

 

Responsgroep 

De procentuele respons is alleen te berekenen voor de respondenten die aangeschreven zijn via de 

AOb, Abvakabo FNV en Voion. Respondenten via de aanmeldpagina zijn immers niet benaderd, maar 

hebben zichzelf gemeld. De bruto respons, dat wil zeggen alle respondenten die de vragenlijst hebben 

geopend, betreft 25 procent. De netto respons, gebaseerd op respondenten die aan alle eerder 

gestelde voorwaarden voldoen, betreft 18 procent. 

 

Hoewel er geen respons berekend kan worden voor de groep die zich via de aanmeldpagina heeft 

gemeld, kunnen we wel op andere manieren analyseren of deze groep afwijkt van de overige 

respondenten. Met behulp van regressieanalyses is achterhaald of respondenten via de 

aanmeldpagina een ander antwoordpatroon laten zien dan de overige respondenten. Het blijkt dat de 

respondenten via de aanmeldpagina inderdaad een ander antwoordpatroon tonen (onafhankelijk van 

andere beïnvloedende factoren, zoals leeftijd, loonschaal en dergelijke). Mogelijk wordt dit verschil in 

antwoordpatroon veroorzaakt door het feit dat respondenten via de aanmeldpagina niet per definitie 

vakbondslid zijn, in tegenstelling tot de respondenten via AOb en Abvakabo FNV. In de analyses van 

het survey is niet gecorrigeerd voor deze afwijkende antwoordpatronen, iets waar de lezer zich bewust 

van dient te zijn. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de afwijkende 

antwoordpatronen van respondenten via de aanmeldpagina, versus respondenten via de 

ledenbestanden.  

 

Aspect Verschil t.o.v. aangeschreven groep 

Gepercipieerde waardering Respondenten via aanmeldpagina voelen zich vaker (zeer) gewaardeerd door 

de directie, maar minder door onderwijzend personeel en leerlingen 

Contact met leerlingen Vaker dagelijks contact met leerlingen en met onderwijzend personeel 

Gevolgde scholingsvormen Vaker (netwerk)bijeenkomsten bijgewoond, vaker kortdurende cursus / 

training 

Gevolgde scholingsinhoud Minder vaak Time Management-scholing gehad 

Belemmeringen voor scholing Noemt ‘het past niet bij de speerpunten uit ons (na)scholingsplan’ minder vaak 

als enigszins/grote belemmering 

Stimuleringen voor scholing Noemen ‘er is aandacht voor (na)scholing in functionerings- of 

beoordelingsgesprekken’ vaker als stimulans die vaak/altijd toegepast wordt 

Scholingsbehoefte Minder vaak enige/(zeer) veel behoefte aan scholing 

Behoefte aan scholingsvormen Minder vaak behoefte aan ‘cursus pedagogisch/didactische vaardigheden’, 

‘omgaan met gevaarlijke stoffen’ en ‘omgaan met werkdruk’ 

Baanzekerheid Vaker zeker/heel zeker over baan en zegt minder vaak dat men onzeker over 

baan is wegens ‘organisatie gaat ondersteunende functies anders inrichten’ 

 

  



 

 72 

Representativiteit 

De representativiteit van het survey is slechts voor een beperkt aantal populatiekenmerken te 

analyseren. Hierbij baseren we ons op informatie over de gehele populatie ondersteunend personeel 

in het voortgezet onderwijs. Op basis van de beschikbare informatie blijkt het survey wel representatief 

naar geslacht, maar niet naar provincie (vooral Noord-Holland oververtegenwoordigd en Noord-

Brabant ondervertegenwoordigd), dienstverband (ondersteuners met vast dienstverband 

oververtegenwoordigd), aanstellingsomvang (relatief veel respondenten met grote aanstelling) en 

leeftijd (ondervertegenwoordiging t/m 35 jaar, oververtegenwoordiging 56- tot 65-jarigen). In de 

analyse van de surveyresultaten is niet gecorrigeerd voor deze kenmerken. 

 

Kenmerken responderende groep 

Tot slot maken we nader kennis met de respondenten. Wie zijn zij en hoe verhouden zij zich tot 

elkaar? Hierbij onderscheiden we enerzijds achtergrondkenmerken en anderzijds kenmerken van 

respondenten in hun werksituatie. 
 

Responderende groep naar achtergrondkenmerken 

Gemiddeld zijn respondenten uit het survey 50 jaar oud (standaarddeviatie van ruim 8 jaar). De 

jongste respondenten zijn 19 en de oudste 65 jaar. Vrouwen vormen 56 procent van de respondenten, 

mannen 43 procent, 1 procent wil niet antwoorden. 

 

Acht op de tien respondenten hebben een opleiding gevolgd op mbo, havo/vwo/hbs, of hbo-niveau 

afgerond. Mbo’ers en hbo’ers vormen daarbinnen de grootste groep, waarbij meer dan de helft (56 

procent) van de mbo’ers aangeeft een opleiding op niveau 4 te hebben gevolgd. Respondenten die 

enkel lagere school / basisonderwijs hebben gevolgd komen zelden voor. 

 

 

Tabel A.0.1 – Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 

 

  Aantal respondenten Percentage 

Lagere school/basisonderwijs 5 0% 

Lbo/lager beroepsonderwijs 52 4% 

Mulo/ulo/mavo/vmbo 129 10% 

Middelbaar beroepsonderwijs 421 33% 

Havo/vwo/hbs 178 14% 

Hoger beroepsonderwijs 430 33% 

Universiteit 61 5% 

Anders, namelijk 9 1% 

Weet ik niet 3 0% 

Totaal 1285 100% 

Bron: Vragenlijst ITS 2014 

 

 

Responderende groep naar werksituatie 

Respondenten in het survey zijn gemiddeld ruim 12 jaar werkzaam bij de huidige werkgever 

(eventuele fusies meegerekend). De standaarddeviatie betreft ongeveer 9 jaar. Men werkt gemiddeld 

bijna 11 jaar in de huidige functie (standaarddeviatie van ruim 8 jaar). 
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Respondenten zijn in 89 procent van de gevallen werkzaam op een schoolvestiging, 7 procent is 

werkzaam op het bestuursbureau en 4 procent werkt zowel op een school als op het bestuursbureau. 

 

In Tabel A.0.2 worden de typen onderwijs gepresenteerd die volgens respondenten op de scholen 

worden gegeven (dit is dus exclusief respondenten die alleen op bestuursbureau werken). De meest 

voorkomende onderwijstypen zijn vmbo (theoretisch), havo en vwo. 

 

Tabel A.0.2 – Welke typen onderwijs worden op uw school gegeven? (n=1154) 

 

  Genoemd 

Praktijkonderwijs 16% 

Vmbo (basis) 40% 

Vmbo (kader) 40% 

Vmbo (theoretisch) 65% 

Vmbo (gemengd) 32% 

Havo 75% 

Vwo 72% 

Gymnasium 49% 

Weet niet/geen antwoord 1% 

Bron: Vragenlijst ITS 2014 

 

 

Uit Tabel A.0.3 blijkt dat respondenten hoofdzakelijk afkomstig zijn uit Noord-Holland (22 procent). 

Respondenten uit Zeeland en Drenthe zijn relatief het minst vertegenwoordigd (beide 2 procent). Uit 

vergelijking met de  DUO-gegevens blijkt dat respondenten uit Noord-Holland over- en respondenten 

uit Noord-Brabant ondervertegenwoordigd zijn. 

 

Tabel A.0.3 – In welke provincie werkt u? 

 

 
Aantal respondenten Percentage 

Drenthe 30 2% 

Flevoland 35 3% 

Friesland 40 3% 

Gelderland 187 15% 

Groningen 41 3% 

Limburg 82 6% 

Noord-Brabant 151 12% 

Noord-Holland 288 22% 

Overijssel 90 7% 

Utrecht 90 7% 

Zeeland 20 2% 

Zuid-Holland 232 18% 

Weet niet/geen antwoord 3 0% 

Totaal 1289 100% 

Bron: Vragenlijst ITS 2014 
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In Tabel A.0.4 zien we in welke dienstverbanden respondenten werkzaam zijn. De overgrote 

meerderheid (96 procent) geeft aan in vast dienstverband te werken. Drie procent werkt in tijdelijk 

dienstverband, al dan niet met uitzicht op vast. 

 

Tabel A.0.4 – Wat voor dienstverband heeft u? 

 

  Aantal respondenten Percentage 

Vast dienstverband 1236 96% 

Tijdelijk met uitzicht op vast dienstverband 20 2% 

Tijdelijk 15 1% 

Uitzendbureau /pay-rolling/detachering 5 0% 

Anders, namelijk 12 1% 

Totaal 1288 100% 

Bron: Vragenlijst ITS 2014 

 

 

De meeste respondenten werken minimaal 32 uur per week (59 procent). Een derde van de 

respondenten werkt 20 tot 32 uur per week. Ongeveer 7 procent werkt minder dan 20 uur per week. 

 

 

Tabel A.0.5 – Voor hoeveel uur per week heeft u een contract? 

 

  Aantal respondenten Percentage 

Minimaal 32 uur per week 766 59% 

20 tot 32 uur per week 431 33% 

Minder dan 20 uur per week 85 7% 

Verschilt, ik werk op oproepbasis 2 0% 

Anders, namelijk 3 0% 

Weet niet/geen antwoord 2 0% 

Totaal 1289 100% 

Bron: Vragenlijst ITS 2014 

 

 

Meer dan acht op de tien respondenten werken in loonschaal 4 t/m 8, waarbij loonschaal 7 relatief de 

grootste categorie vormt (25 procent). Ongeveer 14 procent werkt in loonschaal 9 of hoger. 

In bijlage F is een overzicht opgenomen van de functies van de respondenten per loonschaal. 
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Tabel A.0.6 – In welke salarisschaal bent u ingeschaald? 

 

  Aantal respondenten Percentage 

Schaal 1 3 0% 

Schaal 2 8 1% 

Schaal 3 26 2% 

Schaal 4 154 12% 

Schaal 5 181 14% 

Schaal 6 238 18% 

Schaal 7 321 25% 

Schaal 8 154 12% 

Schaal 9 59 5% 

Schaal 10 60 5% 

Schaal 11 39 3% 

Schaal 12 9 1% 

Schaal 13 4 0% 

geen antwoord 32 2% 

Totaal 1288 100% 

Bron: Vragenlijst ITS 2014 

 

 

Analyse van survey 
 

De resultaten van het survey worden hoofdzakelijk gepresenteerd middels tabellen en figuren met 

verdelingen van antwoorden op de diverse enquêtevragen. Dergelijke tabellen en figuren geven een 

overzichtelijk, eenvoudig te interpreteren beeld van opvattingen en ervaringen van ondersteunend 

personeel in het vo. Aanvullend zijn echter ook meer geavanceerde analysetechnieken toegepast met 

behulp van (logistische) regresssieanalyse49. Regressieanalyse is een bijzondere statistische techniek 

waarbij de invloed van variabelen onafhankelijk van elkaar kan worden geschat. Een eenvoudig 

voorbeeld: naarmate personen ouder zijn, zal men gemiddeld genomen langer in een bepaalde functie 

werken en zal men bijvoorbeeld een grotere kans hebben op een vast dienstverband. Kortom: er is 

onderlinge samenhang tussen deze persoonskenmerken. Stel dat blijkt dat oudere ondersteuners een 

andere scholingsbehoefte hebben dan jongeren, dan is het de vraag of dit daadwerkelijk te maken 

heeft met de feitelijke leeftijd, óf dat het bijvoorbeeld te maken heeft met het feit dat ouderen langer in 

hun functie werkzaam zijn en/of omdat zij bijvoorbeeld een vast dienstverband hebben, en dáárom 

een andere scholingsbehoefte hebben. Regressieanalyse maakt het in dat geval mogelijk om de 

invloed van deze (onderling samenhangende) variabelen onafhankelijk van elkaar te berekenen. 

Oftewel: is (bijvoorbeeld) leeftijd daadwerkelijk van invloed op scholingsbehoefte, of wordt dit 

verklaard door de achterliggende samenhang met andere variabelen? 

 

In de rapportage wordt alleen gerapporteerd over resultaten uit de regressieanalyse, indien de 

                                                      
49

 Bij logistische regressieanalyse gaat het om effectschatting van zogenaamde dichotome variabelen, 

oftewel variabelen met twee categorieën (nee of ja), bijvoorbeeld: ‘heeft u behoefte aan scholing: 

nee/ja’. Hierbij wordt geschat of een kenmerk (zoals leeftijd) de kans beïnvloedt dat het antwoord op de 

vraag ‘ja’ is. Oftewel: wordt de kans op scholingsbehoefte beïnvloed door (bijvoorbeeld) leeftijd? 
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variabelen statistisch significant zijn. Dit wil zeggen dat er (volgens statistische principes) voldoende 

aanleiding is om te veronderstellen dat de gevonden effecten niet op toeval berusten50. In de 

regressieanalyses zijn de volgende respondentvariabelen meegenomen: geslacht, leeftijd, loonschaal, 

opleidingsniveau, dienstverband, aanstellingsomvang, aantal jaren bij werkgever en het aantal jaren in 

functie. Naar gelang het onderwerp van analyse kunnen incidenteel ook overige relevante variabelen 

in de analyse worden meegenomen, hier zal melding van gemaakt worden. Naast de besproken 

persoonskenmerken zijn tevens twee variabelen op bestuursniveau meegenomen, om te analyseren 

of er naast persoonskenmerken ook invloed is van het bestuur waar men werkt. Deze variabelen zijn: 

de omvang van het personeelsbestand van het bestuur en het aantal scholen dat onder het bestuur 

valt. 

 

Het is voor de lezer belangrijk om zich te vergewissen dat regressieanalyse onafhankelijke, 

‘gecontroleerde’ invloeden berekent. Hoewel het daarmee een bijzonder gedetailleerde analyse geeft 

van welke kenmerken er precies ‘toe doen’, kan men zich afvragen of een dergelijk gedetailleerde 

analyse altijd gewenst is. In de opdrachtgunning is bijvoorbeeld gevraagd om onderscheid te maken 

tussen lage en hogere loonschalen (i.e. schaal 8 en lager versus schaal 9 en hoger). Deze 

informatievraag betreft een vraag naar ‘ongecontroleerde’ verschillen in loonschaal. Nu is het mogelijk 

dat uit regressieanalyse volgt dat loonschaal op zich (dat wil zeggen: onafhankelijk van andere 

kenmerken) géén invloed blijkt te hebben op de uitkomst van bepaalde resultaten, terwijl er wél 

ongecontroleerde verschillen worden gesignaleerd (door een eenvoudige toets op verschil naar 

loonschaal uit te voeren, zonder rekening te houden met andere relevante kenmerken). Andersom kan 

het zo zijn dat we in eerste instantie géén verschillen vinden naar loonschaal, indien geen rekening 

gehouden wordt met andere variabelen, terwijl loonschaal er wel toe doet. 

 

Aangezien men zich kan afvragen welke van de volgende vragen men beantwoord wil zien: ‘zijn er 

verschillen in antwoordpatronen waarneembaar tussen ondersteunend personeel in lagere en hogere 

loonschalen?’ óf ‘is loonschaal daadwerkelijk een onafhankelijke factor die antwoordpatronen 

beïnvloedt?’, kiezen we ervoor om beide vragen te beantwoorden. In de analyse hebben we zowel 

benoemd of er significante, ongecontroleerde, verschillen waarneembaar zijn naar loonschaal, én is 

besproken óf en zo ja, welke variabelen onafhankelijk van elkaar van invloed zijn op 

antwoordpatronen. Het al dan niet bestaan van ongecontroleerde verschillen naar loonschaal zal kort 

tekstueel benoemd worden, de daadwerkelijke tabellen en figuren gespecificeerd naar loonschaal zijn 

in bijlage C en D opgenomen. Resultaten uit regressieanalyses zijn tekstueel behandeld, zij het in de 

hoofdtekst, zij het in voetnoten. 

 

Het voordeel van deze tweeledige analysemethode is naar onze mening als volgt te omschrijven. Het 

maken van onderscheid naar hoge en lagere loonschalen, zonder rekening te houden met andere 

variabelen, levert in eerste instantie een overzichtelijk, eenvoudig te interpreteren beeld op over het al 

dan niet kunnen signaleren van twee ‘hoofdgroepen’ in het ondersteunend personeel. Kort door de 

bocht: het onderscheid tussen lage en hoge functies. Door vervolgens analyses uit te voeren naar 

onafhankelijke, gecontroleerde invloeden naar diverse relevante kenmerken, kan het voor 

beleidsmakers eenvoudiger gemaakt worden om specifieke accenten te leggen op doelgroepen. 

Immers kunnen we achterhalen welke kenmerken er wel en niet toe doen.  

 

                                                      
50 Overigens wil ‘niet statistisch significant’ niet zeggen dat er zeker geen effect bestaat, maar 
dat de surveyresultaten hier onvoldoende signaal voor geven. 



 

 77 

Bijlage B: Aanvullende tabellen 
werkgelegenheid 

Werkgelegenheid in fte naar RPA 

 

Tabel B.0.1 – Ondersteunend personeel in fte, naar RPA (excl. G5) 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 
groei 

2009-2013 

Noord Groningen 57 57 64 63 62 9% 

Oost Groningen 160 162 162 163 177 10% 

Centraal Groningen 539 546 529 530 556 3% 

Friesland 805 848 884 873 848 5% 

Zuid- en Midden-Drenthe 348 339 329 351 350 1% 

IJssel en Vecht 589 619 624 635 634 8% 

Twente 852 856 887 849 851 0% 

Noordwest-Veluwe 197 191 186 188 184 -6% 

Stedendriehoek 501 524 521 506 527 5% 

De Vallei 439 438 444 446 461 5% 

IJssel en Rijn 596 590 572 536 536 -10% 

Achterhoek 333 347 331 348 349 5% 

Nijmegen 540 557 543 543 535 -1% 

Rivierenland 230 233 219 212 213 -7% 

Flevoland excl. Almere 170 175 172 172 139 -18% 

Gooi & Vechtstreek 321 318 309 287 295 -8% 

Eemland 449 449 460 461 473 5% 

Utrecht-Midden excl. Utrecht 634 646 634 606 609 -4% 

Noord-Holland Noord 909 866 862 839 830 -9% 

Zuidelijk Noord-Holland excl. Amsterdam 994 1.023 920 953 1.017 2% 

Rijn-Gouwe 794 866 867 917 934 18% 

Haaglanden excl. Den Haag 625 676 674 689 674 8% 

Rijnmond excl., Rotterdam 1.334 1.301 1.315 1.264 1.235 -7% 

Zeeland 567 475 499 462 470 -17% 

West Brabant 679 729 739 718 716 5% 

Midden Brabant 413 472 464 428 439 6% 

Noordoost Brabant 754 815 789 768 764 1% 

Zuidoost Brabant 799 890 847 840 856 7% 

Noord Limburg 246 243 241 241 239 -3% 
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Weert 87 87 86 83 93 8% 

Roermond - 181 226 224 227 - 

Westelijke Mijnstreek 160 166 168 155 168 5% 

Parkstad Limburg 283 269 245 210 232 -18% 

Maastricht Mergelland 171 167 167 158 139 -18% 

Onbekend 322 454 422 487 453 40% 

Bron: DUO etalagebestanden, bewerking ITS 
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Werkgelegenheid in personen naar RPA 

 

Tabel B.0.2 – Ondersteunend personeel in personen, naar RPA (exclusief G5) 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 
groei 

2009-2013 

Noord Groningen 73 72 83 84 81 11% 

Oost Groningen 227 227 227 231 248 9% 

Centraal Groningen 713 714 686 685 709 -1% 

Friesland 1.054 1.106 1.130 1.104 1.085 3% 

Zuid- en Midden-Drenthe 460 447 436 459 462 0% 

IJssel en Vecht 805 845 845 855 864 7% 

Twente 1.101 1.113 1.150 1.108 1.102 0% 

Noordwest-Veluwe 286 284 265 269 263 -8% 

Stedendriehoek 676 714 712 704 708 5% 

De Vallei 603 604 619 602 625 4% 

IJssel en Rijn 770 771 748 699 695 -10% 

Achterhoek 496 518 488 511 515 4% 

Nijmegen 712 731 712 705 692 -3% 

Rivierenland 321 321 299 293 289 -10% 

Flevoland excl. Almere 231 237 238 235 196 -15% 

Gooi & Vechtstreek 416 411 408 378 380 -9% 

Eemland 646 645 647 658 660 2% 

Utrecht-Midden excl. Utrecht 919 937 907 831 831 -10% 

Noord-Holland Noord 1.262 1.210 1.191 1.179 1.177 -7% 

Zuidelijk Noord-Holland excl. Amsterdam 1.341 1.367 1.251 1.272 1.350 1% 

Rijn-Gouwe 1.185 1.263 1.263 1.297 1.350 14% 

Haaglanden excl. Den Haag 825 889 895 903 887 8% 

Rijnmond excl., Rotterdam 1.776 1.733 1.772 1.694 1.673 -6% 

Zeeland 751 644 659 607 615 -18% 

West Brabant 970 1.004 1.026 990 980 1% 

Midden Brabant 561 612 605 554 576 3% 

Noordoost Brabant 1.021 1.075 1.035 1.016 1.017 0% 

Zuidoost Brabant 1.083 1.165 1.111 1.113 1.131 4% 

Noord Limburg 330 330 324 325 312 -5% 

Weert 120 124 120 117 125 4% 

Roermond - 254 298 298 296 - 

Westelijke Mijnstreek 217 227 231 211 220 1% 

Parkstad Limburg 354 335 308 267 286 -19% 

Maastricht Mergelland 222 218 218 210 169 -24% 

Onbekend 396 565 521 626 584 47% 

Bron: DUO etalagebestanden, bewerking ITS 
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Werkgelegenheid in fte in G5 

 

Tabel B.0.3 – Ondersteunend personeel in fte, naar G5 

 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

groei  

2009-2013 

Amsterdam 974 959 994 976 901 -7% 

Rotterdam 763 762 742 704 715 -6% 

Den Haag 464 464 461 439 438 -6% 

Utrecht 369 275 273 266 240 -35% 

Almere 320 319 288 251 254 -21% 

Totaal G5 2.890 2.779 2.758 2.635 2.548 -12% 

Bron: DUO etalagebestanden, bewerking ITS 

 

 

Werkgelegenheid in personen in G5 

 

Tabel B.0.4 – Ondersteunend personeel in personen, in de G5 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 
groei  

2009-2013 

Amsterdam 1.216 1.195 1.240 1.217 1.126 -7% 

Rotterdam 979 978 935 882 887 -9% 

Den Haag 594 593 583 548 544 -8% 

Utrecht 506 391 385 339 306 -40% 

Almere 455 430 364 314 323 -29% 

Totaal G5 3.751 3.587 3.507 3.300 3.185 -15% 

Bron: DUO etalagebestanden, bewerking ITS 
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Bijlage C: Tevredenheid met werk 
en arbeidsvoorwaarden 

Tabel C.0.1 – Hoe voelt u zich in uw werk door de volgende groepen doorgaans gewaardeerd, 

excl. 'weet niet' 

 

   
Totaal niet 

gewaardeerd 

Enigszins 

gewaardeerd 

Gewaardeerd Zeer 

gewaardeerd 

Aantal 

respondenten 

8
 e

n
 l
a

g
e

r Directie 16% 31% 37% 16% 1060 

Onderwijzend personeel  2% 16% 47% 36% 1077 

Leerlingen  3% 15% 53% 29% 960 

Ander ondersteunend personeel  1% 11% 60% 28% 1056 

9
 e

n
 h

o
g

e
r Directie 8% 24% 33% 34% 169 

Onderwijzend personeel  3% 21% 52% 24% 163 

Leerlingen  5% 19% 55% 21% 77 

Ander ondersteunend personeel  0% 13% 65% 22% 164 

Bron: Vragenlijst ITS 2014 

 

 

Tabel C.0.2 – Hoe vaak heeft u vanuit uw functie/taken contact met de volgende groepen 

binnen de school? (t/m schaal 8, n=1085; schaal 9 en hoger, n=171) 

 

   

Dagelijks Wekelijks Maandelijks Minder dan  

een keer 

per maand 

(Vrijwel) 

geen contact 

Weet niet 

8
 e

n
 l
a

g
e

r 

Leerlingen 87% 4% 1% 2% 6% 0% 

Ouders 17% 12% 9% 12% 48% 1% 

Ander ondersteunend personeel 92% 6% 1% 1% 1% 0% 

Leraren/docenten 95% 4% 0% 0% 0% 0% 

Schoolleiding 42% 28% 12% 12% 5% 1% 

9
 e

n
 h

o
g

e
r 

Leerlingen 33% 12% 7% 6% 43% 0% 

Ouders 8% 22% 11% 10% 50% 0% 

Ander ondersteunend personeel 97% 2% 1% 0% 0% 0% 

Leraren/docenten 75% 13% 7% 4% 2% 0% 

Schoolleiding 74% 23% 3% 1% 0% 0% 

Bron: Vragenlijst ITS 2014 
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Figuur C.0.1 – In hoeverre bent u zeker van uw baan? (linkerfiguur: t/m schaal 8, n=1293; 

rechterfiguur: schaal 9 en hoger, n=171) 

 

   

Bron: Vragenlijst ITS 2014 

 

 

Figuur C.0.2 – Met welk van deze mogelijkheden uit cao-vo bent u bekend? (alle respondenten 

t/m schaal 8 n=1085, respondenten t/m schaal 8 zonder startkwalificatie n=181) 

  

 

Bron: Vragenlijst ITS 2014 
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Figuur C.0.3 – Met welk van deze mogelijkheden uit cao-vo bent u bekend? (alle respondenten 

schaal 9 en hoger n=171, respondenten schaal 9 en hoger zonder startkwalificatie n=6) 

  

 

Bron: Vragenlijst ITS 2014 

 

 

Figuur C.0.4 – Heeft u gebruik gemaakt van/maakt u momenteel gebruik van…? 

  

 

Bron: Vragenlijst ITS 2014 
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Figuur C.0.5 – Zou u gebruik willen maken van een EVC-traject? (alleen mbo en lager, n=495) 

  

 

Bron: Vragenlijst ITS 2014 
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Bijlage D: Aanvullende 
specificaties van survey-
resultaten naar lage en hoge 
loonschalen 

Figuur D.0.1 – Kunt u aangeven of u deze scholingsvormen de afgelopen drie jaar bij uw 

huidige werkgever heeft gevolgd? (t/m schaal 8, n=1085; schaal 9 en hoger, n=171) 

 

  

Bron: Vragenlijst ITS 2014 
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Tabel D.0.1 – Op wiens initiatief volgde u die scholingsvorm? 

Bron: Vragenlijst ITS 2014 

 
  

 
  Werkgever Mijzelf Beide Weet niet Aantal 

respondenten 

8
 e

n
 l
a

g
e

r 

Leren op de werkplek 25% 45% 29% 1% 394 

Uitwisseling van ervaringen en 

kennis in 

(netwerk)bijeenkomsten met 

ondersteuners andere scholen 

15% 59% 25% 1% 475 

Externe teamscholings-dagen 

/studiedagen vanuit de school 

52% 26% 21% 1% 419 

Kortdurende cursus of training 27% 48% 24% 1% 732 

Volledige opleiding gericht op 

het behalen van een diploma 

(bv. deeltijd mbo/hbo/wo) 

20% 52% 28% 0% 86 

9
 e

n
 h

o
g

e
r 

Leren op de werkplek 21% 48% 31% 0% 87 

Uitwisseling van ervaringen en 

kennis in 

(netwerk)bijeenkomsten met 

ondersteuners andere scholen 

2% 72% 24% 2% 128 

Externe teamscholings-

dagen/studiedagen  vanuit de 

school 

38% 33% 29% 0% 82 

Kortdurende cursus of training 13% 64% 21% 2% 132 

Volledige opleiding gericht op 

het behalen van een diploma 

(bv. deeltijd mbo/hbo/wo) 

8% 60% 32% 0% 25 
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Figuur D.0.2 – Kunt u aangeven welke scholing u de afgelopen drie jaar heeft gevolgd, waarbij 

uw werkgever deze heeft betaald en/of tijd beschikbaar heeft gesteld? (t/m schaal 8, n=863; 

schaal 9 en hoger, n=151) 

 

  

Bron: Vragenlijst ITS 2014 
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Tabel D.0.2 – In welke mate houden de volgende factoren u tegen om (meer) scholing te 

volgen? (t/m schaal 8, n=1085; schaal 9 en hoger, n=171) 

 

 

  Speelde 

geen rol 

Speelde 

nauwelijks 

een rol 

Speelde 

enigszins 

een rol 

Speelde

grote 

rol 

Niet van 

toepassing 

Weet 

niet 

8
 e

n
 l
a

g
e
r 

-Ik wilde een andere scholing volgen dan 

nuttig werd gevonden door mijn 

leidinggevende  

31% 3% 6% 11% 47% 2% 

-Ik heb niet om scholing gevraagd  28% 7% 10% 15% 38% 2% 

-Ik wilde geen scholing volgen 40% 7% 5% 5% 41% 2% 

-Er werd mij geen scholing aangeboden  23% 4% 14% 28% 29% 2% 

-Mijn leidinggevende vond scholing voor mij 

niet nodig  

28% 4% 10% 14% 35% 9% 

-Er was volgens mijn leidinggevende geen 

duidelijke relatie tussen de door mij 

gewenste scholing en mijn functie  

29% 4% 7% 10% 44% 6% 

-De scholing was niet in het belang van 

verdere teamontwikkeling  

32% 4% 6% 8% 42% 8% 

-Er was onvoldoende budget  28% 4% 8% 16% 29% 15% 

-Er was voor mij geen vervanging te regelen  32% 5% 9% 11% 36% 7% 

-Het past niet bij de speerpunten uit ons 

(na)scholingsplan  

30% 4% 4% 6% 39% 17% 

-Er was geen ruimte voor individuele 

scholing, alleen teamscholing  

33% 4% 5% 6% 39% 13% 

-Mijn thuissituatie maakte het onmogelijk 

scholing te volgen  

40% 4% 8% 4% 42% 2% 

9
 e

n
 h

o
g
e
r 

-Ik wilde een andere scholing volgen dan 

nuttig werd gevonden door mijn 

leidinggevende  

42% 2% 9% 11% 36% 1% 

-Ik heb niet om scholing gevraagd  39% 5% 8% 16% 31% 1% 

-Ik wilde geen scholing volgen 47% 6% 6% 3% 37% 1% 

-Er werd mij geen scholing aangeboden  34% 6% 19% 15% 25% 1% 

-Mijn leidinggevende vond scholing voor mij 

niet nodig  

44% 5% 11% 12% 27% 2% 

-Er was volgens mijn leidinggevende geen 

duidelijke relatie tussen de door mij 

gewenste scholing en mijn functie  

44% 9% 5% 7% 34% 2% 

-De scholing was niet in het belang van 

verdere teamontwikkeling  

47% 5% 6% 4% 37% 1% 

-Er was onvoldoende budget  30% 7% 12% 20% 26% 5% 

-Er was voor mij geen vervanging te regelen  43% 8% 6% 9% 30% 3% 

-Het past niet bij de speerpunten uit ons 

(na)scholingsplan  

46% 6% 4% 6% 33% 4% 

-Er was geen ruimte voor individuele 

scholing, alleen teamscholing  

53% 3% 9% 4% 30% 1% 
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-Mijn thuissituatie maakte het onmogelijk 

scholing te volgen  

46% 5% 11% 4% 33% 1% 

Bron: Vragenlijst ITS 2014 

 

  
 

Tabel D.0.3 – In welke mate stimuleren de volgende factoren u om scholing te volgen? (t/m 

schaal 8, n=1085; schaal 9 en hoger, n=171) 

 

 

  Speelde 

geen rol 

Speelde 

nauwelijks 

een rol 

Speelde 

enigszins 

een rol 

Speelde 

grote rol 

Niet van 

toepassing 

Weet 

niet 

8
 e

n
 l
a

g
e
r 

-De scholing die ik wilde volgen werd 

nuttig gevonden door mijn 

leidinggevende  

16% 6% 20% 27% 26% 5% 

-Ik heb om scholing gevraagd 11% 4% 13% 46% 24% 2% 

-Ik wilde graag scholing volgen  9% 3% 15% 52% 19% 2% 

-De scholing werd mij aangeboden  21% 7% 14% 23% 32% 2% 

-Mijn leidinggevende vond scholing voor 

mij nodig  

26% 8% 13% 13% 35% 5% 

-Er was volgens mijn leidinggevende 

een duidelijke relatie tussen de door mij 

gewenste scholing en mijn functie 

18% 6% 13% 26% 32% 6% 

-De scholing was in het belang van 

verdere teamontwikkeling  

21% 7% 14% 18% 33% 5% 

-Er was voldoende budget beschikbaar  22% 5% 12% 18% 27% 16% 

-Er was voor mij vervanging te regelen  31% 6% 8% 10% 36% 8% 

-Het past bij de speerpunten uit ons 

(na)scholingsplan  

23% 5% 9% 12% 35% 17% 

-Het was een teamaanvraag 28% 4% 7% 9% 44% 8% 

-Mijn thuissituatie maakte het mogelijk 

scholing te volgen  

32% 5% 9% 11% 40% 3% 

9
 e

n
 h

o
g
e
r 

-De scholing die ik wilde volgen werd 

nuttig gevonden door mijn 

leidinggevende  

14% 7% 26% 37% 16% 1% 

-Ik heb om scholing gevraagd 13% 2% 14% 58% 12% 1% 

-Ik wilde graag scholing volgen  8% 2% 13% 67% 10% 1% 

-De scholing werd mij aangeboden  16% 13% 22% 26% 22% 1% 

-Mijn leidinggevende vond scholing voor 

mij nodig  

27% 17% 17% 12% 26% 1% 

-Er was volgens mijn leidinggevende 

een duidelijke relatie tussen de door mij 

gewenste scholing en mijn functie 

16% 12% 18% 31% 21% 2% 

-De scholing was in het belang van 

verdere teamontwikkeling  

20% 13% 15% 25% 26% 1% 

-Er was voldoende budget beschikbaar  21% 11% 16% 27% 21% 4% 
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-Er was voor mij vervanging te regelen  39% 11% 6% 8% 36% 1% 

-Het past bij de speerpunten uit ons 

(na)scholingsplan  

28% 8% 21% 9% 29% 5% 

-Het was een teamaanvraag 38% 9% 8% 9% 35% 2% 

-Mijn thuissituatie maakte het mogelijk 

scholing te volgen  

37% 9% 9% 14% 30% 1% 

Bron: Vragenlijst ITS 2014 

 

  

Tabel D.0.4 – Op welke wijze wordt scholing door uw leidinggevende/werkgever gestimuleerd? 

(t/m schaal 8, n=1085; schaal 9 en hoger, n=171) 

 

   Nooit Soms Vaak Altijd Weet niet 

8
 e

n
 l
a

g
e
r 

-Deelname aan activiteiten is verplicht      26% 44% 17% 9% 5% 

-Er is aandacht voor (na)scholing in functionerings- of  

beoordelingsgesprekken 

32% 32% 14% 16% 7% 

-Er wordt een incidentele financiële beloning (bonus)  

voor gegeven  

81% 7% 1% 1% 11% 

- (Na)scholingsdeelname is een voorwaarde voor het  

krijgen van een extra periodiek 

77% 3% 0% 0% 19% 

- (Na)scholingsdeelname maakt het mogelijk mijn  

takenpakket te wijzigen  

58% 17% 3% 1% 21% 

- Mijn werkgever stelt informatie over  

(na)scholingsmogelijkheden beschikbaar 

52% 30% 7% 5% 7% 

-De school stelt promotie naar een hogere functie in  

het vooruitzicht  

83% 6% 0% 0% 11% 

9
 e

n
 h

o
g
e
r 

-Deelname aan activiteiten is verplicht      19% 60% 15% 4% 2% 

-Er is aandacht voor (na)scholing in functionerings- 

of beoordelingsgesprekken 

23% 35% 16% 23% 2% 

-Er wordt een incidentele financiële beloning (bonus)  

voor gegeven  

89% 5% 1% 0% 5% 

- (Na)scholingsdeelname is een voorwaarde voor het  

krijgen van een extra periodiek 

84% 5% 1% 0% 11% 

- (Na)scholingsdeelname maakt het mogelijk mijn  

takenpakket te wijzigen  

54% 32% 2% 1% 12% 

- Mijn werkgever stelt informatie over  

(na)scholingsmogelijkheden beschikbaar 

41% 44% 7% 5% 4% 

-De school stelt promotie naar een hogere functie in  

het vooruitzicht  

78% 13% 2% 0% 8% 

Bron: Vragenlijst ITS 2014 
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Figuur D.0.3 – Kunt u aangeven aan welke scholing u behoefte heeft? (t/m schaal 8, n=1009; 

schaal 9 en hoger, n=167) 

 

 

Bron: Vragenlijst ITS 2014 
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Figuur D.0.4 – Met welk van deze mogelijkheden uit cao-vo bent u bekend? (alle respondenten 

t/m schaal 8 n=1085, respondenten t/m schaal 8 zonder startkwalificatie n=181) 

  

 

Bron: Vragenlijst ITS 2014 

 

 

Figuur D.0.5 – Met welk van deze mogelijkheden uit cao-vo bent u bekend? (alle respondenten 

schaal 9 en hoger n=171, respondenten schaal 9 en hoger zonder startkwalificatie n=6) 

 

  

Bron: Vragenlijst ITS 2014 

 

 
  

45%

28%

6%

11%

7%

18%

24%

40%

45%

59%

0% 20% 40% 60% 80%

Geen van deze mogelijkheden bekend (geen startkwalificatie)

Geen van deze mogelijkheden bekend (alle respondenten)

Het behalen van een startkwalificatie (geen startkwalificatie)

Het behalen van een startkwalificatie (alle respondenten)

Het volgen van een EVC-traject (geen startkwalificatie)

Het volgen van een EVC-traject (alle respondenten)

Jaarlijks scholingsbudget ad 500 euro (geen startkwalificatie)

Jaarlijks scholingsbudget ad 500 euro (alle respondenten)

Het opstellen van een pop (geen startkwalificatie)

Het opstellen van een pop (alle respondenten)

17%

7%

23%

17%

39%

50%

72%

67%

80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Geen van deze mogelijkheden bekend (geen startkwalificatie)

Geen van deze mogelijkheden bekend (alle respondenten)

Het behalen van een startkwalificatie (geen startkwalificatie)

Het behalen van een startkwalificatie (alle respondenten)

Het volgen van een EVC-traject (geen startkwalificatie)

Het volgen van een EVC-traject (alle respondenten)

Jaarlijks scholingsbudget ad 500 euro (geen startkwalificatie)

Jaarlijks scholingsbudget ad 500 euro (alle respondenten)

Het opstellen van een pop (geen startkwalificatie)

Het opstellen van een pop (alle respondenten)



 

 93 

Figuur D.0.6 – Heeft u gebruik gemaakt van/maakt u momenteel gebruik van…? 

  

 

Bron: Vragenlijst ITS 2014 
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Figuur D.0.7 – In hoeverre bent u zeker van uw baan? (linkerfiguur: t/m schaal 8, n=1293; 

rechterfiguur: schaal 9 en hoger, n=171) 

 

 

   

Bron: Vragenlijst ITS 2014 
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Bijlage E: Bloemlezing 
opmerkingen respondenten 

Hieronder treft u een bloemlezing aan van door respondenten gemaakte opmerkingen bij de 

vragenlijst over hun positie (inhoudelijk) en het feit dat dit onderzoek is uitgevoerd. Opmerkingen van 

technische aard of tot de persoon herleidbaar zijn buiten beschouwing gelaten. 

 

 Inhoudelijke opmerkingen 

 Dat doorstromen in het onderwijs voor OOP zeer moeilijk gaat doordat directie te drukke 

onderwijstaken uitvoert. 

 De bapo regeling wordt bij ons doorgevoerd als inkrimping, waar iemand uren inlevert komt er 

niets terug. 

 De beloning is hier zeer matig in verhouding to wat ik als conciërge allemaal doe. 

 De constatering na 10 jaar is, dat het slecht gesteld is binnen het onderwijs. Alleen voor de 

leerling word alles gedaan, voor het personeel helemaal niets, burn-out klachten zijn dan ook 

niet voor niets het gevolg, dit ook door de zeer hoge werkdruk. 

 De positie van OOP is heel slecht v.w.b.t. promotie, doorgroei naar leidinggevende functies, 

salarisontwikkeling (staat enorm onder druk door de veel grotere macht van het OP / in feite 

betaalt OOP de functiemix met nog lagere salarissen). 

 De salarissen van conciërges zijn veel te laag, vooral hoofdconciërges die belast worden met 

gebouwenbeheer en leiding geven aan een team, dit kan echt niet in schaal 5.  Deze mensen 

worden echt onderbetaald. schaal 7 of 8 is voor deze groep een realistisch salaris. 

 Directie is god, docenten de hogepriesters en OOP de onaanraakbaren ook voor de vakbond. 

 Door vergaande bezuinigingen is leidinggevende schaal 11, komen te vervallen, werk is nu 

verdeeld onder o.a. conciërge, voor schaal 5. Geen enkele compensatie hiervoor. 

 Financiële onderwaardering. In 20 jr op €300,= meer en manager € 900,= p/m meer gaan 

verdienen dan OOP (allemaal gemiddeld). Voor OOP dat moet vertrekken komt vrijwilliger 

terug. 

 Goede zaak; meer aandacht voor het Onderwijs Ondersteunend Personeel; helaas bestaat 

nog steeds het beeld in de politiek/maatschappij/onderwijsveld dat scholen alleen bestaan uit 

directie en leerlingen..... 

 Het grootste deel van het scholingsbudget wordt gebruikt voor verplichte nascholing voor 

docenten, voor een OOP-er blijft er dan weinig meer over. 

 Het is goed om aandacht te besteden aan scholingsmogelijkheden ondersteunend personeel. 

 Het is niet fair geregeld dat een hbo-er in OOP minder betaald krijgt dan een hbo-er in OP. 

 Hoeveel mensen werken door terwijl ze ziek zijn? Mijn leidinggevende denkt namelijk dat het 

komt omdat zij zo'n goede werkgever zijn! Hoe slecht is het om door te werken en uiteindelijk 

op de bodem terecht te komen en het je na 3 jr ziek zijn je vaste baan kost, mede dankzij een 

wanbeleid van je werkgever. Ze spelen zelf voor doktertje, zetten je onder druk om weer aan 

het werk te gaan, omdat zij vinden dat je wel naar het werk kunt gaan, enz enz.. 
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Leidinggevenden zetten jouw collega's onder druk om smerige leugens op papier te zetten. 

Doen ze het niet dan ben jij de eerst onderaan de lijst die zijn baan verliest, dus kies maar, 

een leugen en daardoor je baan houden of je vliegt eruit. 

 Houd er rekening mee dat er medewerkers zijn die een stapel aktes van benoeming hebben 

door bereidwilligheid en op de ontslaglijst staan door de verdwijnende huidige functie. Niet 

eerlijk. Veel valse toezeggingen en uiteindelijk ontslag (id banen etc) hebben velen geestelijk 

kapot gemaakt. 

 Ik hoor al jarenlang van de directie en schoolleiding dat de TOA's boventallig zijn. Dit i.p.v. 

waardering van mijn vakkennis en kundigheid. De directie heeft geen oog voor de 

meerwaarde van de TOA binnen de natuurwetenschappelijke onderwijsvakken. 

 Ik kwam er laatst achter dat er machines verkocht worden, docenten kunnen er niet mee 

omgaan. Bekwame vaklieden die goed les zouden kunnen geven, niet geaccepteerd. 

 Ik mag wel bijscholen, maar ik word daar nooit naar gevraagd. 

 Ik vind dat het werk dat ik doe incl. de verantwoordelijkheid niet in balans is met mijn salaris. 

 Ik weet dat mijn leidinggevende een potje heeft voor opleidingen. Binnen het OOP heeft 

vrijwel niemand behoefte aan scholing. En toch wordt er gezegd dat je niet verder mag 

scholen omdat je je limiet al hebt gehaald voor de komende drie jaar?! 

 Ik zou het fijn vinden als er voor OOP meer groeimogelijkheden in functie zouden zijn. 

 In de caop wel opname van verplichte lerarenpromotie, maar niet voor het OOP. 

 In de cao worden toa's gelijk gesteld met oa's. Het woord toa vervalt, dus ook de specifieke 

functieomschrijving. 

 I.v.m. met bezuinigingen zijn diverse functies geherwaardeerd en wordt niet gevraagd hoe je 

je dan voelt. 

 Komende jaren moet het aantal FTE binnen OOP afnemen (bezuiniging) wat leidt tot hogere 

werkdruk. 

 Mijn werk omvat meer dan in mijn functie wordt beschreven, maar wordt niet meer uitbetaald. 

 OOP is vaak te weinig zichtbaar en er wordt als eerste op bezuinigd. 

 OOP is vaak een ondergeschoven kindje, omdat onderwijs centraal staat. Er mag best wel 

meer aandacht worden gegeven aan OOP'ers en de werkdruk die ze vaak hebben. Er wordt 

veel te snel bezuinigd op OOP. 

 Over het algemeen genomen is het onzichtbaar wat veel OOPers doen. 

 Over het algemeen wordt het ondersteunend personeel ondergewaardeerd en veel te laag 

ingeschaald. 

 Techniek wordt niet serieus genomen, hangt erbij. Vakmensen. Ik vraag mij wel eens af wat 

belangrijker is. Diploma docent of vakbekwaam met ervaring in de techniek. 

 TOA-functies worden steeds vaker veranderd in OA, functiegroepen in FUWA. Dit is een 

slechte zaak. 

 Vaak geen mogelijkheden voor OOP om zich te ontwikkelen. 

 Van OOP wordt heel veel verwacht (lesgeven, leerlingen en docenten begeleiden etc) maar 

wordt zwaar onderbetaald. 

 Voor OOP'ers is het zeer onaantrekkelijk om in de MR te zitten. De uren ervoor vallen binnen 

de aanstelling maar het werk blijft liggen. Voor OOP in de MR zouden de uren d.m.v. een 

tijdelijk uitbreiding bovenop de aanstelling gegeven moeten worden en in de cao vastgelegd. 

Onderwijzend personeel krijgt lestijdvermindering of het gaat van de taakuren af. Dit hebben 

OOP'ers niet. Van veel OOP'ers blijft het werk gewoon liggen tot de volgende dag en dan 

hebben zij het twee keer zo druk. Er is voor hen geen vervanging door mensen die hetzelfde 

werk kunnen doen. 
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 Waarom functiewaarderingsopbouw Instructeur À, B, C als je in de praktijk nooit kans krijgt 

om door te groeien naar B of À. Terwijl je vooropleiding op HBO ruim voldoende 

aanknopingspunten biedt. 

 Wij zitten midden in een ingrijpende reorganisatie: er is geen geld en dus kan er ook niets 

gedaan worden aan functiewaardering. Wel aan scholing als het maar bij je functie hoort. En 

ik wilde me juist laten opleiden voor een andere functie buiten het bedrijf: helaas ! 

 De adv dagen van het ondersteunend personeel worden vanaf aug 2014 afgenomen, dit jaar 

moesten wij al 4 dagen van de 8 inleveren. de leerkrachten behouden hun adv...... Hoe kan 

dit? 

 Dat ik 't een heel goed initiatief vind om 'n enquête te houden. Vooral in deze moeilijke tijd, 

waarbij OOP vaak wegbezuinigd wordt. 

 De cursussen die voor het OOP worden aangeboden zijn totaal niet gericht op roostermakers. 

 Er is bij ons loopbaanontwikkeling op papier, in de praktijk is er geen financiële mogelijkheid! 

Zeer frustrerend! 

 Functiewaardering/salaris OOP: zou eens op de schop mogen. Weinig stimulatie als je niet 

verder kunt groeien. 

 Gaan we nou ook een keer wat aan de inschaling doen? Met name bij de conciërges en 

pedagogisch conciërges? 

 Geen pop-gesprekken en geen functioneringsgesprekken voor OOP op onze school. 

 Graag zou ik verder willen komen. 

 Ik heb het idee dat het OOP t.o.v. het OP toch ondergewaardeerd wordt. 

 Ik hoop dat er ook aandacht geschonken gaat worden aan de verdiensten. Is wel erg scheef 

gegroeid. De taken van een conciërge zijn dusdanig veranderd dat e.e.a wel aangepast mag 

worden. 

 Ik mis de salarisschalen van het OOP en enige vragen hierover, de schalen zijn erg laag 

tegenover het OP. 

 Ik mis in alle cursusaanbod vaak cursussen waarbij ook daadwerkelijk de kennis van je vak 

verrijkt wordt. Dit zou ik graag zien. 

 Ik vind het heel belangrijk dat er gewerkt wordt aan een opleiding docent voor het VMBO 

waarbij het 'makkelijker' is deze te gaan volgen naast de functie als OOP. Ik denk dat er 

steeds meer behoefte komt aan mensen met een goede pedagogische en didactische 

vaardigheid dan aan mensen met een 2e graads benoeming. Een oplossing zou zijn als er 

een opleiding komt die tussen instructeur en docent in zit en je bekwaam maakt voor 

loonschaal 10. 

 Ik zou het fijn vinden als er meer aandacht komt voor OOP'ers. Er is best een grote 

(financiële) afstand tot op'ers. 

 Ik vind dat ik te laag ben ingeschaald, maar durf er niks van te zeggen, i.v.m. lijfsbehoud 

(baan-behoud). 

 In 24 jaar heb ik altijd een onzeker gevoel gehad over het voortbestaan van de functie, weinig 

tot geen waardering ervaren vanuit de directie, waarbij ik vaak het gevoel kreeg dat de directie 

mijn deskundigheid niet serieus nam. Tot de invoering van de FUWA was de waardering 

gewoonweg schandalig. Waardering van overig personeel is zeer wisselend. 

 Mijn "direct leidinggevende" noem ik stiekem "administratief direct leidinggevende". Die heeft 

geen notie van wat ik doe; alles draait om geld. Ik geloof dat u er teveel van uitgaat dat de 

leiding nog niet bureaucratisch is. Dat is toch vaak sterk het geval! 

 Ons functiebouwhuis is inmiddels twaalf jaar oud en komt niet meer overeen met de huidige 

tijd. Ook is er veel "gemopper" over de salarisniveaus van het OOP t.o.v. het OP. Er komt wel 
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geld vrij voor de salarissen van het OP maar niet voor OOP. Dit voelt niet goed. 

 Ik vind de waardering voor de toa's, en conciërge veel te laag. Je hebt toch een behoorlijke 

verantwoordelijkheid in het werk/takenpakket. Ik vind over het algemeen dat de OOP-ers 

slecht betaald worden t.o.v. het OP. Er zou een landelijke salarisschaal vastgelegd moeten 

worden voor OOP. Bij elke school is dat anders, zeker als ze moeten gaan bezuinigen. Dan 

wordt de druk op het OOP groter. 

 Ik werk als TOA en ik vind dat onze groep tussen wal en schip valt, we horen niet bij het OOP 

maar ook niet bij het OP, alhoewel ik onze taken meer vind passen bij het op. Mogelijk 

veranderen in de toekomst onze functies in praktijkdocenten, hiervoor wil ik ook wel een 

gerichte opleiding volgen. 

 

Algemene opmerkingen over het feit dat dit onderzoek is uitgevoerd 

 Fijn dit onderzoek! OOP-ers zijn ZO van belang voor een school! 

 Goed dat dit onderzoek gedaan wordt. 

 Goed initiatief! Ik ben heel benieuwd naar de resultaten! 

 Goed initiatief. Weet niet of hierdoor iets verandert aan de baasjescultuur en het topdown 

management, want dat is de grote boosdoener. Er wordt over je maar niet met je gepraat. Je 

komt nooit voorbij je baasje. Deze enquête moet strikt vertrouwelijk behandeld worden!!! Het 

zou mijn ontslag betekenen. 

 Prima initiatief; situatie voor veel ondersteunend personeel begint zorgwekkend te worden. 

 Hoop dat jullie voor scholing op de bres gaan. 

 Ik vind het goed dat er nu ook eens naar het OOP geluisterd wordt, wij hangen er meestal 

maar bij aan. 

 Zeer boeiend en erg van toepassing op dit moment! 

 Fijn dat er eindelijk aandacht voor OOP is. Ik hoop dat er ook daadwerkelijk iets mee zal 

worden gedaan! 

 Het is goed dat de behoefte van het OOP wordt getoetst. 

 Meer onderzoek naar de positie van het OOP lijkt me zeer nuttig! 
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Bijlage F: Overzicht functies naar 
schaal 

 

Loonschalen naar functie (excl. loonschaal 'onbekend', excl. exacte functie 'onbekend' of 

'anders'), percentages tellen op tot 100 bínnen functies, gebaseerd op survey ITS 

 

                 Functies 

Schaal 1 
 Conciërge (2%) 

 Schoonmaker (33%) 

Schaal 2 

 Conciërge (2%) 

 Kantinemedewerker (43%) 

 Leerlingbegeleiding en -zorg (2%) 

 Lerarenondersteuner (5%) 

 Schoonmaker (33%) 

Schaal 3 

 Conciërge (5%) 

 Hoofd facilitaire dienst (6%) 

 Kantinemedewerker (29%) 

 Medewerker bibliotheek / mediatheek / studiehuis (3%) 

 Onderwijs- / klassen- / lesassistent (3%) 

 Receptionist (27%) 

 Schoonmaker (33%) 

 Technisch onderhoudsmedewerker (19%) 

Schaal 4 

 Administratief / secretarieel medewerker (16%) 

 Conciërge (60%) 

 Kantinemedewerker (29%) 

 Lerarenondersteuner (18%) 

 Medewerker bibliotheek / mediatheek / studiehuis (16%) 

 Onderwijs- / klassen- / lesassistent (17%) 

 Receptionist (36%) 

 Roostering / planning (2%) 

 Technisch onderhoudsmedewerker (31%) 

 Technisch onderwijsassistent (1%) 

 Verzuimmedewerker (33%) 

Schaal 5 

 Administratief / secretarieel medewerker (30%) 

 Conciërge (23%) 

 Finance & control (7%) 

 Hoofd facilitaire dienst (6%) 

 Leerlingbegeleiding en -zorg (8%) 

 Lerarenondersteuner (27%) 



 

 100 

 Managers / coördinatoren / hoofden (3%) 

 Medewerker bibliotheek / mediatheek / studiehuis (22%) 

 Medewerker ICT (8%) 

 Medewerker P&O (3%) 

 Onderwijs- / klassen- / lesassistent (42%) 

 Receptionist (23%) 

 Roostering / planning (5%) 

 Technisch onderhoudsmedewerker (31%) 

 Technisch onderwijsassistent (2%) 

 Verzuimmedewerker (25%) 

Schaal 6 

 Administratief / secretarieel medewerker (24%) 

 Advies- en beleidsmedewerker (5%) 

 Conciërge (5%) 

 Finance & control (20%) 

 Hoofd facilitaire dienst (3%) 

 Leerlingbegeleiding en -zorg (10%) 

 Lerarenondersteuner (23%) 

 Managers / coördinatoren / hoofden (3%) 

 Medewerker bibliotheek / mediatheek / studiehuis (16%) 

 Medewerker ICT (13%) 

 Medewerker P&O (15%) 

 Onderwijs- / klassen- / lesassistent (26%) 

 Receptionist (9%) 

 Roostering / planning (9%) 

 Technisch onderhoudsmedewerker (13%) 

 Technisch onderwijsassistent (30%) 

 Verzuimmedewerker (17%) 

Schaal 7 

 Administratief / secretarieel medewerker (13%) 

 Advies- en beleidsmedewerker (10%) 

 Conciërge (3%) 

 Finance & control (7%) 

 Hoofd facilitaire dienst (20%) 

 Instructeur (20%) 

 Leerlingbegeleiding en -zorg (15%) 

 Lerarenondersteuner (23%) 

 Managers / coördinatoren / hoofden (13%) 

 Medewerker bibliotheek / mediatheek / studiehuis (25%) 

 Medewerker ICT (21%) 

 Medewerker P&O (10%) 

 Onderwijs- / klassen- / lesassistent (8%) 

 Roostering / planning (9%) 

 Technisch onderwijsassistent (57%) 

Schaal 8 

 Administratief / secretarieel medewerker (8%) 

 Advies- en beleidsmedewerker (14%) 

 Finance & control (13%) 

 Hoofd facilitaire dienst (18%) 

 Instructeur (60%) 
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 Leerlingbegeleiding en -zorg (15%) 

 Lerarenondersteuner (1%) 

 Managers / coördinatoren / hoofden (6%) 

 Medewerker bibliotheek / mediatheek / studiehuis (16%) 

 Medewerker ICT (42%) 

 Medewerker P&O (14%) 

 Onderwijs- / klassen- / lesassistent (3%) 

 Roostering / planning (57%) 

 Technisch onderhoudsmedewerker (6%) 

 Technisch onderwijsassistent (9%) 

 Verzuimmedewerker (25%) 

Schaal 9 

 Administratief / secretarieel medewerker (6%) 

 Advies- en beleidsmedewerker (24%) 

 Finance & control (7%) 

 Hoofd facilitaire dienst (12%) 

 Instructeur (20%) 

 Leerlingbegeleiding en -zorg (19%) 

 Managers / coördinatoren / hoofden (3%) 

 Medewerker bibliotheek / mediatheek / studiehuis (2%) 

 Medewerker ICT (10%) 

 Medewerker P&O (15%) 

 Roostering / planning (11%) 

 Technisch onderwijsassistent (1%) 

Schaal 10 

 Administratief / secretarieel medewerker (4%) 

 Advies- en beleidsmedewerker (19%) 

 Finance & control (7%) 

 Hoofd facilitaire dienst (27%) 

 Leerlingbegeleiding en -zorg (14%) 

 Managers / coördinatoren / hoofden (22%) 

 Medewerker ICT (7%) 

 Medewerker P&O (29%) 

 Receptionist (5%) 

 Roostering / planning (7%) 

Schaal 11 

 Administratief / secretarieel medewerker (1%) 

 Advies- en beleidsmedewerker (14%) 

 Finance & control (7%) 

 Hoofd facilitaire dienst (12%) 

 Leerlingbegeleiding en -zorg (15%) 

 Managers / coördinatoren / hoofden (44%) 

 Medewerker bibliotheek / mediatheek / studiehuis (2%) 

 Medewerker P&O (12%) 

Schaal 12 

 Advies- en beleidsmedewerker (10%) 

 Finance & control (13%) 

 Hoofd facilitaire dienst (3%) 

 Leerlingbegeleiding en -zorg (2%) 

 Managers / coördinatoren / hoofden (3%) 

 Medewerker P&O (2%) 
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Schaal 13 

 Advies- en beleidsmedewerker (5%) 

 Finance & control (7%) 

 Hoofd facilitaire dienst (3%) 

 Managers / coördinatoren / hoofden (3%) 
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 ................................................................................... 

Over VOION 

Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, zet zich in om samen met 

scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit, professionalisering en 

veilig, gezond en vitaal werken. Voion ondersteunt schoolbesturen, directies, P&O-ers, mr-en, 

arbocoördinatoren, maar ook docenten, oop’ers en sociale partners. Voion ontsluit kennis, doet 

onderzoek, ontwikkelt nieuwe instrumenten en adviseert en begeleidt scholen in (pilot)projecten. Ook 

initieert en faciliteert Voion netwerken op verschillende niveaus, publiceert good practices en biedt 

trainingen aan. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet 

onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. 
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