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Samenvatting 
 

CAOP Research heeft voor Voion een verdiepende analyse gemaakt van het Personeels- en 

mobiliteitsonderzoek 2014 (POMO 2014)
1
 op het thema ‘Tevredenheid’. Deze analyse richt zich op het 

monitoren van de medewerkertevredenheid onder zittend personeel
2
 in het voortgezet onderwijs (vo).  

 

Doel van de analyse is antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen: 

 Hoe tevreden is personeel in het vo? 

 Wat is het beeld van verschillende aspecten die de tevredenheid onder het personeel in het vo 

kunnen beïnvloeden? 

 Welke van deze aspecten beïnvloeden de tevredenheid in het vo? 

 Welke aspecten kunnen sociale partners en instellingen in het vo gebruiken om de tevredenheid in 

de onderwijsorganisatie(s) te verhogen? 

 

Voor het beantwoorden van deze vragen zijn beschrijvende analyses uitgevoerd, ANOVA analyses en 

regressieanalyses op in totaal 2.626 personeelsleden in het vo. Deze groep is onderverdeeld naar: 

 

 Functie 

 Geslacht 

 Leeftijd 

 Functieduur 

 Betrekkingsomvang 

 

Hoe tevreden is personeel in het vo? 

Het merendeel van het personeel in het vo is tevreden met de baan (83%) en in iets mindere mate 

met de organisatie waarin ze werken (63%). Leraren zijn minder vaak tevreden met beide aspecten 

dan management of ondersteunend personeel. Men is het meest tevreden met de mate van 

zelfstandigheid
3
, de werkinhoud en de samenwerking met collega’s. Het minst tevreden zijn vo-

medewerkers met de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en de informatievoorziening en 

communicatie in de organisatie. 

 

Over het algemeen is de beroepstrots en het vertrouwen in beroepsexpertise en vakmanschap hoog 

onder personeel in het vo. Ook voelt een meerderheid zich betrokken bij de organisatie. Daarnaast 

voelt een meerderheid zich betrokken bij de publieke zaak en ervaart een meerderheid met het werk 

een bijdrage te leveren aan de publieke zaak. De ervaren regeldruk in de zin dat men zelf kan 

beslissen wanneer, hoe, waar en met wie men het werk kan doen daarentegen is laag, vooral onder 

leraren. Een behoorlijk aantal werknemers ervaart regeldruk, wederom vooral leraren. Leraren voelen 

zich ook het minst betrokken bij de organisatie. Onderwijzend en ondersteunend personeel schat hun 

beroepsexpertise lager in dan managers. Onderwijsondersteunende medewerkers op hun beurt 

schatten hun vakmanschap lager in dan leraren en managers. Ook ervaren ze minder beroepstrots en 

voelen ze zich minder betrokken bij de publieke zaak, vermoedelijk als gevolg van de aard van hun 

werk waarbij ze minder direct bij het primaire proces van lesgeven zijn betrokken. 

 

                                                      
1
 Uitgevoerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in 2014 www.arbeidenoverheid.nl 

2
 Werknemers die volgens de administratie van het ABP heel 2013 in dienst zijn geweest bij dezelfde publieke werkgever. 

3 Waarschijnlijk ervaart men dat men zelfstandig de werkzaamheden kan uitvoeren binnen de kaders die hiervoor zijn gesteld. 

http://www.arbeidenoverheid.nl/
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Bijna drie kwart van de vo medewerkers voert formele gesprekken met hun leidinggevende. In veel 

gevallen leiden deze gesprekken echter niet tot het maken van concrete afspraken. Wel vindt het 

merendeel de gesprekken belangrijk en is het merendeel er tevreden mee. De meeste afspraken 

worden gemaakt over het werk voor de komende periode en over taakverdeling en samenwerking 

binnen de afdeling. Er worden vooral vakinhoudelijke opleidingen gevolgd en opleidingen gericht op 

vaardigheden. Dit is mede afhankelijk van de functie die men uitoefent.  

 

Vrouwen vinden formele gesprekken belangrijker dan mannen en zijn er minder vaak tevreden over. 

Medewerkers die hun functie langer uitoefenen zijn minder tevreden met zowel hun baan als de 

organisatie waarin ze werken dan hun collega’s die de functie korter uitoefenen. 

 

Wat is het beeld van verschillende aspecten die de tevredenheid onder het personeel in het vo 

kunnen beïnvloeden? 

In lijn met de algemene tevredenheid onder het personeel in het vo, lijken de mogelijke onderliggende 

factoren van deze tevredenheid voor het merendeel van het personeel in orde te zijn. Over het 

algemeen ervaart het vo-personeel een hoge beroepstrots en heeft men vertrouwen in de eigen 

beroepsexpertise en het eigen vakmanschap. Ook voelt een meerderheid zich betrokken bij de 

organisatie. Daarnaast heeft bijna drie kwart formele gesprekken met hun leidinggevende en is het 

merendeel hier tevreden mee. Ten aanzien van de ontwikkeling blijkt meer dan 60 procent een 

opleiding te hebben gevolgd in 2013. 

 

Er zijn echter ook verbeterpunten. Zo is er ruimte voor verbetering wat betreft de tevredenheid met de 

organisatie vooral waar het gaat over de informatievoorziening en communicatie in de organisatie. 

Over de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden heerst eveneens behoorlijke ontevredenheid. Over de 

hele linie is het onderwijzend personeel minder tevreden dan het management en 

onderwijsondersteunend personeel. Ook hebben ze een lagere betrokkenheid bij de 

schoolorganisatie
4
. Dit geldt ook voor degenen met een kleinere betrekkingsomvang. Tevens ervaren 

leraren de meeste regeldruk. Onderwijsondersteunend personeel ervaart een lagere beroepsexpertise 

en vakmanschap en volgt ook minder vaak opleidingen. Tijdens formele gesprekken worden veelal 

geen concrete afspraken gemaakt. Dit is nog meer het geval bij oudere medewerkers en diegenen die 

langer in functie zijn. Ook zijn diegene die langer in functie zijn minder vaak tevreden met de 

gesprekken die ze voeren met leidinggevenden.  

 

                                                      
4
 Het onderwijsondersteunend personeel ervaart een lagere betrokkenheid bij de publieke zaak (zie pagina 6). Echter, dit 

beïnvloedt niet hun betrokkenheid bij de organisatie. 
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Welke van deze aspecten beïnvloeden de tevredenheid in het vo? 

De onderstaande tabel toont welke aspecten volgens de regressieanalyses significant van invloed zijn 

op de tevredenheid met de baan en met de organisatie. 

 

Tabel 1. Significante verbanden uit de regressieanalyses 

 

  
Tevredenheid met de 
baan 

Tevredenheid met de 
organisatie 

Tevredenheid met  
  

Baan nvt x 

Inhoud werk x 
 

Hoeveelheid werk x 
 

Organisatie x nvt 

Informatievoorziening en communicatie 
 

x 

Resultaatgerichtheid organisatie 
 

x 

Aandacht voor persoonlijk welzijn x x 

Wijze van leidinggeven x x 

Samenwerking met collega's x 
 

Andere beïnvloedende factoren 
  

Betrokkenheid bij de organisatie 
 

x 

Beroepstrots x 
 

Regeldruk 
 

x 

Achtergrondvariabelen 
  

Functie x 
 

Leeftijd x 
 

Geslacht x 
 

Functieduur   x 

 

De wijze van leidinggeven en de aandacht voor het persoonlijk welzijn blijken in alle gevallen van 

invloed op de tevredenheid. Bij de tevredenheid met de baan spelen ook tevredenheid met de 

organisatie, met de inhoud en hoeveelheid van het werk een rol net als tevredenheid met de 

samenwerking met collega’s, maar ook niet beïnvloedbare factoren zijn van invloed op 

baantevredenheid zoals de functie die men uitoefent, leeftijd en geslacht. Bij tevredenheid met de 

organisatie speelt vooral de tevredenheid met de informatievoorziening en communicatie een 

belangrijke rol. Ook de tevredenheid met de resultaatgerichtheid van de organisatie en de 

betrokkenheid bij de organisatie hebben invloed op de tevredenheid met de organisatie. Tot slot blijkt 

de functieduur samen te hangen met de tevredenheid met de organisatie. Als personeel langer in 

functie is, blijkt de tevredenheid met de organisatie af te nemen. Zij zijn dan ook minder vaak tevreden 

met de wijze van leidinggeven en de aandacht voor hun persoonlijk welzijn wat weer invloed heeft op 

tevredenheid.  
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Welke aspecten kunnen sociale partners en instellingen in het vo gebruiken om de tevredenheid in de 

onderwijsorganisatie(s) te verhogen? 

Op basis van de analyses kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan aan sociale partners 

en vo-instellingen teneinde de tevredenheid in de onderwijsorganisatie(s) te verhogen: 

 

Leiderschap en aandacht voor persoonlijk welzijn 

De wijze van leidinggeven en de aandacht voor het persoonlijk welzijn zijn van invloed op zowel 

baantevredenheid als op de tevredenheid met de organisatie. Instellingen die de tevredenheid van 

medewerkers willen verhogen dienen hiervoor oog te hebben, zeker aangezien ongeveer een kwart 

van de medewerkers onvrede uit over deze aspecten. Daarnaast is ruimte voor verbetering bij de 

inrichting van de formele gesprekken. Bijna 15 procent van de werknemers in het vo is ontevreden 

over de formele gesprekken. Vooral het meetbaar maken van concrete afspraken en van 

resultaatafspraken is hierbij een aandachtspunt. In meer dan de helft van de gevallen worden geen 

concrete afspraken gemaakt en bijna een vijfde vindt de resultaatafspraken niet goed meetbaar. 

 

Verbeter de informatievoorziening in de organisatie en verminder de regeldruk 

De informatievoorziening, resultaatgerichtheid en regeldruk zijn aspecten die van invloed zijn op de 

tevredenheid met de organisatie. Al deze aspecten zijn voor verbetering vatbaar. Om die reden dienen 

sociale partners en vo-instellingen die de tevredenheid willen verhogen zich zeker ook hierop te 

richten. 

 

Aandacht voor inhoud en hoeveelheid werk en samenwerking 

Om de tevredenheid met de baan te beïnvloeden, zijn de werkhoeveelheid en de samenwerking met 

collega’s factoren waaraan sociale partners en instellingen in het vo aandacht kunnen schenken. 

Deze blijken namelijk net als de organisatie waar men werkt invloed te hebben op de 

baantevredenheid. Op al deze punten is ruimte voor verbetering, zo komt uit het onderzoek naar 

voren. 

 

Extra aandacht voor tevredenheid van leraren en voor ontwikkeling ondersteunend personeel 

Ten opzichte van hun collega’s zijn leraren over de hele linie minder tevreden dan hun collega’s. 

Vooral extra aandacht is nodig voor de werkhoeveelheid en de ervaren administratieve lastendruk, 

maar ook voor het persoonlijk welzijn van leraren en voor de informatievoorziening in de organisatie. 

Ondersteunende werknemers voelen zich het minst betrokken bij de publieke zaak en ze zouden zich 

graag verder ontwikkelen. Een extra impuls gericht op de ontwikkeling van onderwijsondersteunend 

personeel zou mogelijk gecombineerd kunnen worden met activiteiten gericht op het vergroten van de 

betrokkenheid bij de publieke zaak. 

 

Tot slot: Vragen gericht op implementatie 

Om de vertaalslag te kunnen maken naar implementatie in de schoolorganisatie, kunnen een aantal 

vragen worden gesteld gericht op het nader concretiseren van beïnvloedbare factoren, op aandacht 

voor bepaalde groepen en op leiderschap. Zo kan men zich afvragen: 

- Wat werknemers verwachten aan informatie te vernemen van hun werkgever; 

- Wat medewerkers en leidinggevenden verstaan onder resultaatgerichtheid; 

- Wat men zou willen verbeteren in de samenwerking met collega’s; 

- Of bepaalde doelgroepen hun beroepsexpertise wensen te vergroten; 

- Welk soort leiderschapsstijl vo-medewerkers zouden willen ontvangen en 

- Wat dit betekent voor de professionalisering van leidinggevenden. 
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1. Achtergrond en aanleiding 
 

1.1 Inleiding 

Eén van de uitgangspunten van Voion is dat een goed verlopen HR-proces in de school een cruciale 

succesfactor is voor (verdere) versterking van de schoolkwaliteit
5
. De tevredenheid van de 

medewerkers is een belangrijke graadmeter voor het verloop van het HR-proces. Vandaar dat het van 

belang is om de medewerkertevredenheid te monitoren. Enerzijds is het van belang dat 

onderwijsinstellingen dit regelmatig in de eigen organisatie meten, anderzijds is het voor sociale 

partners van belang om inzicht te hebben in de medewerkertevredenheid in de sector en hierop in te 

spelen met de CAO en het aanreiken van handvatten voor instellingen om de tevredenheid in de 

eigen organisatie te vergroten.  

 

Dit is de reden dat CAOP Research voor Voion een verdiepende analyse heeft gemaakt van het 

Personeels- en mobiliteitsonderzoek 2014 (POMO 2014)
6
 op het thema ‘Tevredenheid’. Deze analyse 

richt zich op het monitoren van de medewerkertevredenheid in de sector. Het POMO wordt vanaf 

1999/2000 periodiek uitgezet door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 

POMO worden verschillende vragen gesteld over een aantal belangrijke thema’s op het gebied van 

arbeidszaken, zoals tevredenheid. Deze vragen worden voorgelegd aan instromend, uitstromend en 

zittend overheidspersoneel in alle overheidssectoren. Personeel in het vo is ruim vertegenwoordigd in 

de steekproef van het POMO. Dit biedt de mogelijkheid om via POMO een vinger aan de pols te 

houden ten aanzien van de medewerkertevredenheid in het vo. Voor de tevredenheidsanalyse is 

gebruik gemaakt van de data die beschikbaar is over het zittend personeel. 

 

1.2. Onderzoeksvragen en opzet 

In deze rapportage wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvragen: 

 Hoe tevreden is personeel in het vo? 

 Wat is het beeld van verschillende aspecten die de tevredenheid onder het personeel in het vo 

kunnen beïnvloeden? 

 Welke van deze aspecten beïnvloeden de tevredenheid in het vo? 

 Welke aspecten kunnen sociale partners en instellingen in het vo gebruiken om de tevredenheid in 

de onderwijsorganisatie(s) te verhogen? 

 

Om deze vragen te beantwoorden zijn twee verschillende analyses uitgevoerd. Ten eerste is via een 

beschrijvende analyse een overzicht gegeven van de tevredenheid onder het personeel in het vo. 

Hiervoor is gekeken naar zowel hun tevredenheid als naar aspecten die deze tevredenheid kunnen 

beïnvloeden in de zin dat wanneer de tevredenheid op deze aspecten toe- of afneemt, de 

tevredenheid met de baan en/of organisatie toe- of afneemt. Voor de analyses is gebruik gemaakt van 

de resultaten van het onderzoek onder zittend personeel. De resultaten van het onderzoek onder 

instromend en uitstromend personeel zijn buiten de analyse gehouden. De reden hiervoor is dat aan 

zittend personeel uitgebreid vragen zijn gesteld over tevredenheidsaspecten en aan instromend en 

uitstromend personeel in mindere mate.  

 

In deze analyse is onderscheid gemaakt naar verschillende achtergrondvariabelen namelijk: 

 Functie 

                                                      
5
 Bron: http://www.voion.nl/over-voion/uw-uitdagingen-onze-uitgangspunten  

6
 Uitgevoerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in 2011 www.arbeidenoverheid.nl 

http://www.voion.nl/over-voion/uw-uitdagingen-onze-uitgangspunten
http://www.arbeidenoverheid.nl/
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 Geslacht 

 Leeftijd 

 Functieduur 

 Betrekkingsomvang 

 

Voorafgaand aan de beschrijvende analyses zijn de achtergrondvariabelen functie, leeftijd, functieduur 

en betrekkingsomvang en andere relevante variabelen bewerkt. De bewerking van deze variabelen en 

de beschrijving van de steekproef op basis van deze variabelen is na te lezen in bijlage 1. De totale 

steekproefomvang bedraagt 2.626 personen
7
. Opdat op basis van deze steekproef uitspraken kunnen 

worden gedaan over de gehele populatie, zijn de data gewogen naar sector, geslacht, leeftijd en 

etniciteit. Met behulp van ANOVA analyses is achterhaald in hoeverre de tevredenheid en de 

resultaten op de tevredenheidsaspecten verschillen naar deze achtergrondvariabelen. De resultaten 

van deze analyses zijn weergegeven in deze rapportage.  

 

Vervolgens is via regressieanalyse in kaart gebracht welke aspecten de tevredenheid in het vo 

beïnvloeden. In bijlage 2 wordt ingegaan op de bewerking van variabelen voorafgaand aan de 

regressieanalyse en de procedure die is gevolgd om tot de uiteindelijke resultaten te komen. Op basis 

van de resultaten van de beschrijvende, de ANOVA- en de regressieanalyses wordt ingegaan op de 

aspecten die sociale partners en instellingen kunnen gebruiken om de tevredenheid binnen de 

onderwijsorganisatie(s) te verhogen. 

 

Ook in 2012 heeft CAOP Research voor Voion een tevredenheidsanalyse uitgevoerd. De basis voor 

deze analyse was POMO 2012. Ten opzichte van 2012 wordt in 2014 de tevredenheid op een groot 

aantal aspecten op andere wijze gemeten. Ook komen een aantal aspecten pas voor het eerst aan 

bod in 2014
8
. Dit komt de meting van tevredenheid ten goede

9
. Echter, dit heeft wel tot gevolg dat de 

veranderingen daarom nagenoeg niet statistisch getoetst kunnen worden. Om deze reden beperkt de 

analyse zich tot opvallende verschillen in tevredenheidsaspecten tussen 2014 en 2012. 

 
1.3. Leeswijzer 

 

Hoofdstuk 2 tot en met 4 geven inzicht in de tevredenheid en de tevredenheidsaspecten. In deze 

hoofdstukken worden de aspecten met name weergegeven middels grafieken. In deze grafieken is 

onderscheid gemaakt naar functie. Bij deze grafieken wordt een bondige inhoudelijke duiding 

gegeven, waarin relevante significante verschillen naar functie worden benoemd. Bij de grafieken 

worden steeds de gewogen aantallen vermeld. In hoofdstuk 5 wordt beschreven welke relevante 

significante verschillen er zijn gevonden naar geslacht, leeftijd, functieduur en betrekkingsomvang. 

Deze hoofdstukken geven antwoord op de eerste twee onderzoeksvragen. Vervolgens worden in 

hoofdstuk 6 de resultaten van de regressieanalyse gepresenteerd. Dit geeft antwoord op de derde 

onderzoeksvraag. Hoofdstuk 7 ten slotte geeft de conclusies die op basis van de analyses kunnen 

worden getrokken en beantwoordt daarmee de vraag welke aspecten sociale partners en instellingen 

in het vo kunnen gebruiken om de tevredenheid in de onderwijsinstelling(en) te verhogen. 

                                                      
7
 Dit is het ongewogen aantal. 

8
 Een aantal aspecten komen in POMO 2014 niet meer voor. Dit betreft onder andere de tevredenheid met een aantal 

arbeidsvoorwaarden. Deze zijn in de rapportage over de tevredenheid met het werken in het vo van 2012 wel gerapporteerd, 
maar dit is in het huidige rapport dus niet mogelijk. 
9
 In POMO 2012 was sprake van een getrapte bevraging. Aan de respondenten zijn toen steeds eerst de baanaspecten in 

algemene zin voorgelegd. Nadat de respondenten hadden aangegeven met welke baanaspecten ze het meest dan wel het 
minst tevreden waren, kregen ze verdiepingsvragen op die baanaspecten voorgelegd. Deze getrapte bevraging is in POMO  
2014 niet meer aan de orde waardoor de resultaten eenduidiger te interpreteren zijn. 
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2. Tevredenheid 
 

Dit hoofdstuk geeft een beeld van de tevredenheid in het vo. Eerst komt de algemene tevredenheid 

met de baan en met de schoolorganisatie aan bod (2.1). Daarna wordt de tevredenheid over een 

twaalftal werkbelevingsaspecten beschreven met daarbij het percentage vo werknemers dat (zeer) 

tevreden is met deze aspecten (2.2). Deze werkbelevingsaspecten betreffen onder andere 

werkinhoud, hoeveelheid werk, samenwerking met collega’s, wijze van leidinggeven, 

loopbaanmogelijkheden, beloning en wijze van beoordeling. 

 

 
 
 
2.1. Algemene tevredenheid 

 

 De overgrote meerderheid van het vo personeel is (zeer) tevreden met zijn of haar baan (figuur 

2.1.1 op de volgende pagina). 

 Ten opzichte van 2011 is er in 2013 hogere tevredenheid met baan en organisatie (figuur 2.1. en 

2.1.2)
10

. 

 Vo medewerkers zijn minder tevreden met hun organisatie dan met hun baan (figuur 2.1.1 en 

2.1.2). Bijna een vijfde is ontevreden met de organisatie. 

 Onderwijzend personeel is minder vaak (zeer) tevreden met zijn of haar baan en de organisatie 

dan management en onderwijsondersteunend personeel (figuur 2.1.1 en 2.1.2). 

                                                      
10

 In 2011 was 78 procent van het vo personeel (zeer) tevreden met de baan en 57 procent was (zeer) tevreden met de 
organisatie. 

Samengevat 

De overgrote meerderheid van het vo personeel is (zeer) tevreden met zijn of haar baan. Het 

personeel is minder tevreden met de organisatie dan met de baan die ze in deze organisatie 

hebben. Leraren zijn minder vaak tevreden met zowel hun baan als hun organisatie dan hun 

collega’s. De medewerkers zijn het meest tevreden met de mate van zelfstandigheid, de 

werkinhoud en de samenwerking met collega’s. Het minst tevreden is men met de 

loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en de informatie en communicatie in de organisatie. 

Managers zijn – waarschijnlijk door hun autonomie - over vrijwel alle voorgelegde aspecten 

positiever. 
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Figuur 2.1.1 Algemene tevredenheid met baan  (N=2.831) 
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(N Onderwijsondersteunend personeel = 659, N Management = 219, N Onderwijzend personeel = 1.953) 

 

Figuur 2.1.2 Algemene tevredenheid met organisatie  (N=2.831) 
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2.2. Tevredenheid werkbelevingsaspecten 

 

 Vo personeel is het meest tevreden met de mate van zelfstandigheid (91%), de werkinhoud (88%) 

en de samenwerking met collega’s (87%) (zie figuur 2.2.1 hieronder). 

 Management is op bijna alle aspecten tevredener dan het onderwijzende en ondersteunende 

personeel. Wellicht komt dit doordat ze meer zeggenschap, verantwoordelijkheden en autonomie 

hebben in hun werk. Naar verwachting zijn managers voor meer tevreden over de invloed die ze 

hebben binnen de organisatie. 

 Onderwijsondersteunend personeel is tevredener dan management en leraren over de 

hoeveelheid werk. 

 Op de een aantal aspecten is onderwijzend personeel het minst tevreden van de drie 

functiecategorieën. Dit zijn zelfstandigheid, werkhoeveelheid, resultaatgerichtheid organisatie, 

aandacht van organisatie op persoonlijk welzijn en informatie en communicatie binnen de 

organisatie. 

 

 

Figuur 2.2.1 Tevredenheid werkbelevingsaspecten (percentage (zeer) tevreden)  (N=2.831) 
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3. Afstemmingskenmerken 
 

In dit hoofdstuk worden de zogenoemde afstemmingskenmerken behandeld. Dit zijn kenmerken die 

aangeven in welke mate datgene wat werknemers en de organisatie nodig hebben op elkaar is 

afgestemd.  Deze afstemming doet zich op twee niveaus voor: 

 Afstemming tussen de eisen van het  werk en de eigen capaciteiten (beroepsexpertise en 

vakmanschap 3.1
11

) 

 Afstemming tussen werk en mate waarin men trots is het beroep uit te oefenen (beroepstrots), de 

mate waarin men regelruimte heeft in de zin dat men zelf kan beslissen wanneer, hoe, waar en met 

wie men het werk kan doen en de mate waarin men administratieve lastendruk ervaart in het werk 

(regeldruk) (3.2) 

 Afstemming tussen de organisatie en de behoefte aan binding (betrokkenheid bij organisatie 3.3) 

 Afstemming tussen de mate waarin men zich betrokken voelt bij de publieke zaak (Public Service 

Motivation) en de mate waarin men ervaart dat men met het werk een bijdrage levert aan de 

publieke zaak (PSM-fit) (3.4). 

 

In het algemeen wordt aangenomen dat hoe beter deze afstemming plaatsvindt, des te groter de 

tevredenheid is. Om die reden bespreken we ze in deze rapportage. Ze worden achtereenvolgens 

behandeld. 

 

 

 

                                                      
11

 Met beroepsexpertise wordt gedoeld op de ervaren competentie in het beroep. Met vakmanschap wordt bedoeld in hoeverre 
men ervaart het vak bij te houden. Het begrip vakmanschap is dus meer ontwikkelgericht dan het begrip beroepsexpertise. 

Samengevat 

De beroepsexpertise, het vakmanschap en de beroepstrots is over het algemeen hoog onder 

personeel in het vo. Ook voelt een meerderheid zich betrokken bij de organisatie. Daarnaast voelt 

een meerderheid zich betrokken bij de publieke zaak en ervaart een meerderheid met het werk 

een bijdrage te leveren aan de publieke zaak. De ervaren regelruimte daarentegen is laag, vooral 

onder leraren. Hiermee wordt bedoeld dat men in beperkte mate te ervaren zelf te kunnen 

beslissen wanneer, hoe, waar en met wie men het werk kan doen. Een behoorlijk aantal 

werknemers ervaart regeldruk, wederom vooral leraren. Leraren voelen zich ook het minst 

betrokken bij de organisatie. Onderwijzend en ondersteunend personeel schat hun 

beroepsexpertise lager in dan managers. Onderwijsondersteunend personeel schat hun 

vakmanschap lager in dan leraren en managers. Ook ervaren ze minder beroepstrots en voelen ze 

zich minder betrokken bij de publieke zaak, vermoedelijk komt dit door de aard van hun 

werkzaamheden die een minder directe link heeft met het primaire proces van lesgeven. 
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3.1. Beroepsexpertise en vakmanschap 

 

 Beroepsexpertise en vakmanschap worden hoog ingeschat in het vo (figuur 3.1.1 hieronder en 

3.1.2 op de volgende pagina). 

 Net als in 2011 schatten onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel hun 

beroepsexpertise lager in dan managers (figuur 3.1.1).  

 Onderwijsondersteunend personeel schat hun vakmanschap lager in dan managers en 

onderwijzend personeel (figuur 3.1.2). 

 

Figuur 3.1.1 Inschatting beroepsexpertise (N=2.830) 
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(N Onderwijsondersteunend personeel = 658, N Management = 219, N Onderwijzend personeel = 1.953) 
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Figuur 3.1.2 Inschatting vakmanschap (N=2.830) 
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(N Onderwijsondersteunend personeel = 658, N Management = 219, N Onderwijzend personeel = 1.953) 

 

 

3.2. Beroepstrots, regelruimte, regeldruk 

 

 De beroepstrots in het vo is hoog (figuur 3.2.1 op volgende pagina) 

 Het onderwijsondersteunende personeel ervaart een lagere beroepstrots dan leraren en het 

management (figuur 3.2.1). 

 De ervaren regelruimte in het vo is laag: 55 procent ervaart een lage regelruimte (figuur 3.2.2). 

Hiermee wordt bedoeld dat men in beperkte mate ervaart zelf te kunnen beslissen wanneer, hoe, 

waar en met wie men het werk kan doen. 

 Onderwijzend personeel ervaart lagere regelruimte dan het management en ondersteunde 

personeel (figuur 3.2.2) 

 Een behoorlijk deel van het vo personeel ervaart regeldruk (37%) (figuur 3.2.3). 

 Onderwijzend personeel ervaart de meeste regeldruk gevolgd door managers (figuur 3.2.3) 

 Men heeft minder last van hoge regeldruk dan van lage regelruimte. 
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Figuur 3.2.1 Beroepstrots (N=2.831) 
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(N Onderwijsondersteunend personeel = 659, N Management = 219, N Onderwijzend personeel = 1.953) 

 

Figuur 3.2.2 Regelruimte (N=2.831) 
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(N Onderwijsondersteunend personeel = 659, N Management = 219, N Onderwijzend personeel = 1.953) 

 



 

 19 

Figuur 3.2.3 Regeldruk (N=2.831) 
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3.3. Betrokken bij organisatie 

 

 Een kleine meerderheid van het vo personeel voelt zich betrokken bij de organisatie (56%) (figuur 

3.3.1). 

 Managers voelen zich meer betrokken bij de organisatie (67%), gevolgd door 

onderwijsondersteunend personeel (59%) waarna leraren komen met de laagste betrokkenheid 

(54%). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat leraren zich vooral verantwoordelijk voelen voor wat 

er in hun klas gebeurt en minder voor de schoolorganisatie waarin ze lesgeven. 

 

Figuur 3.3.1 Betrokkenheid bij organisatie (N=2.831) 
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(N Onderwijsondersteunend personeel = 659, N Management = 219, N Onderwijzend personeel = 1.953) 
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3.4. Public Service Motivation 

 

 Het merendeel van de medewerkers in het vo voelt zich betrokken bij de publieke zaak (65%). Dit 

percentage ligt hoger dan de betrokkenheid bij de eigen organisatie (56%, figuur 3.4.1 hieronder). 

 Het merendeel van de vo medewerkers ervaart met het werk een bijdrage te leveren aan de 

publieke zaak (figuur 3.4.2 op volgende pagina). 

 Onderwijsondersteunend personeel voelt zich minder betrokken bij de publieke zaak (figuur 3.4.1). 

 Managers ervaren vaker met het werk een bijdrage te leveren aan de publieke zaak, gevolgd door 

onderwijzend personeel. Onderwijsondersteunend personeel ervaart het minst vaak met hun werk 

een bijdrage te leveren aan de publieke zaak (figuur 3.4.2). 

 

Figuur 3.4.1 Public Service Motivation (N=2.831) 
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Figuur 3.4.2 PSM-fit
12

 (N=2.831) 
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 Mate waarin men ervaart met het werk een bijdrage te leveren aan de publieke zaak. 
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4.  Ontwikkeling 
 

Dit hoofdstuk gaat in op de ontwikkeling van medewerkers in het vo. Ten eerste komt aan bod in 

hoeverre in gesprekken met de leidinggevende aandacht is voor de ontwikkeling van de 

medewerkers. Vervolgens komt de tevredenheid van de medewerkers over deze gesprekken aan de 

orde en het belang dat men aan afspraken met leidinggevenden hecht. Het hoofdstuk eindigt ermee 

hoe via training en opleiding in de behoefte aan ontwikkeling wordt voorzien. 

 

 
 
4.1. Gesprekken leidinggevenden 

 

 Bijna drie kwart van het personeel in het vo geeft aan in 2013 ten minste één formeel gesprek te 

hebben gehad met zijn of haar leidinggevende. Net als in 2011 geeft onderwijzend personeel vaker 

aan een dergelijk gesprek te hebben gehad dan ondersteunend personeel (76% versus 67%). 

 Opvallend is dat net als in 2011 75 procent niet met zijn of haar leidinggevende over de beloning 

heeft gesproken (figuur 4.1.1 op de volgende pagina). De reden hiervoor is waarschijnlijk dat de 

salariëring vast staat en om deze reden geen onderwerp van gesprek is. 

 Over de werkafspraken worden het vaakst concrete afspraken gemaakt, maar zelfs daarover 

maakt 51 procent geen concrete afspraken tijdens het gesprek met hun leidinggevende. Wel is het 

percentage dat afspraken maakt toegenomen ten opzichte van 2011. In 2011 maakte namelijk 60 

procent geen concrete afspraken over het werk tijdens het gesprek met hun leidinggevende. 

 Managers maken vaker dan leraren en onderwijsondersteuners afspraken over de taakverdeling 

en samenwerking binnen de afdeling/het team (figuur 4.1.1). 

 Bijna twee derde van het vo-personeel is tevreden over de formele gesprekken met de 

leidinggevende (figuur 4.1.2 op de volgende pagina). Wel is een behoorlijk deel (25%) noch 

tevreden, noch ontevreden. Bijna 15% is ontevreden over de formele gesprekken. 

 Managers zijn tevredener met de formele gesprekken dan onderwijzend en ondersteunend 

personeel (figuur 4.1.2). 

 

 

 

Samengevat 

Net als in 2011 voert bijna drie kwart van de vo medewerkers gesprekken met hun leidinggevende. 

Concrete afspraken worden veelal niet gemaakt. Wat hiervan de precieze reden is, is vanuit het 

onderzoek niet direct te verklaren. Wel vindt het merendeel de gesprekken belangrijk en is het 

merendeel er tevreden mee. De meeste afspraken worden gemaakt over het werk voor de 

komende periode en over taakverdeling en samenwerking binnen de afdeling. Als we de 

ontwikkeling van het volgen van opleidingen bezien, constateren we dat er vooral vakinhoudelijke 

opleidingen gevolgd worden en opleidingen gericht op vaardigheden. Dit is mede afhankelijk van 

de functie die men uitoefent.  
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Figuur 4.1.1 Onderwerpen formele gesprekken met leidinggevende  (N=2.072)
13

 

9%

16%

23%

37%

38%

40%

49%

16%

42%

43%

48%

53%

45%

38%

75%

41%

34%

15%

8%

15%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Beloning

Loopbaan

Persoonlijke omstandigheden

Persoonlijke ontwikkeling

Werkresultaten

Taakverdeling/samenwerking binnen
afdeling/team

Werkafspraken voor de komende periode

Besproken en concrete afspraken Wel besproken, geen concrete afspraken Niet besproken
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Figuur 4.1.2 Tevredenheid formele gesprekken met leidinggevende  (N=2.072) 

 

14%

7%

13%

14%

25%

23%

25%

25%

61%

70%

61%

62%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Onderwijzend personeel

Management

Onderwijsondersteunend

Totaal

(zeer) ontevreden Niet tevreden, niet ontevreden (zeer) tevreden

 

(N Management = 152, N Ondersteunend personeel = 427, N Onderwijzend personeel = 1.492) 

 

 

                                                      
13

 De N betreft alleen mensen die een formeel gesprek hebben gevoerd met zijn/haar leidinggevende in 2013. 
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4.2. Belang afspraken met leidinggevenden 

 

 Het overgrote merendeel van de bevraagden (83%) weet bij wie hij of zij terecht kan met vragen 

over personeelszaken en vindt het voeren van gesprekken met de direct leidinggevende belangrijk 

(74%) (figuur 4.2.1 hieronder). 

 Daarnaast blijkt dat ruim 60 procent van het personeel in het vo wordt gemotiveerd door afspraken 

over de ontwikkeling, terwijl eerder bleek (figuur 4.1.1) dat maar 37 procent daadwerkelijk 

dergelijke afspraken maakt met de leidinggevende. Ook bij de werkresultaten en de beloning is het 

percentage dat aangeeft te worden gemotiveerd door afspraken hierover groter dan het percentage 

dat hier afspraken over maakt (respectievelijk 38% en 9%). 

 Ongeveer 40 procent geeft aan dat de gemaakte resultaatafspraken goed meetbaar zijn en dat het 

maken van resultaatafspraken extra motivatie geeft. Dit is niet heel hoog te noemen. 

 Leraren raken meer dan managers en onderwijsondersteuners gemotiveerd door het maken van 

afspraken over hun resultaat en hun ontwikkeling. Ook vinden ze het voeren van formele 

gesprekken met hun leidinggevenden belangrijker dan dat managers dit vinden. 

 Managers weten beter bij wie ze terecht kunnen met vragen over personeelszaken dan dat leraren 

en onderwijsondersteuners dit weten. 

 

Figuur 4.2.1 Belang van afspraken met leidinggevenden. Percentage (helemaal) mee eens  

(N=2.831
14

) 
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(N Onderwijsondersteunend personeel = 659, N Management = 219, N Onderwijzend personeel = 1.953) 
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 Bij de stellingen ’de met mij gemaakte resultaatafspraken zijn realistisch’ en ‘het maken van resultaatafspraken geeft mij extra 
motivatie’ geldt N=2.072). Dit aangezien deze stellingen alleen zijn voorgelegd aan medewerkers die aangaven formele 
gesprekken te hebben gevoerd met hun leidinggevende. 
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4.3. Opleiding gevolgd 

 

 Meer dan 60 procent van het personeel heeft in 2013 een opleiding gevolgd. Ongeveer één op de 

tien heeft geen opleiding gevolgd, terwijl die behoefte wel bestond. Mogelijk ligt de verklaring erin 

dat slechts 37 procent afspraken maakt over hun ontwikkeling tijdens de formele gesprekken met 

hun leidinggevende. Dit is hetzelfde beeld als in 2011 (figuur 4.3.1 hieronder). 

 Er worden vooral vakinhoudelijke opleidingen gevolgd en opleidingen gericht op vaardigheden 

 Onderwijzend personeel heeft vaker een vakinhoudelijke opleiding gevolgd dan managers en 

onderwijsondersteuners. Managers op hun beurt volgen vaker een opleiding gericht op 

vaardigheden. Dit is inherent aan de functie die ze vervullen. 

 Ondersteuners geven vaker dan leraren en managers aan geen opleiding te hebben gevolgd en er 

geen behoefte aan te hebben. Ook geven ze vaker aan geen opleiding te hebben gevolgd maar er 

wel behoefte aan te hebben. 

 De reden om een opleiding te volgen is vooral om de taken en werkzaamheden beter te kunnen 

uitvoeren (79%) en uit persoonlijke interesse (56%) (figuur 4.3.2 op de volgende pagina). 

 

Figuur 4.3.1 Opleiding gevolgd in 2013  (N=2.831) 
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(N Onderwijsondersteunend personeel = 659, N Management = 219, N Onderwijzend personeel = 1.953) 
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Figuur 4.3.2 Reden volgen 0pleiding gevolgd  (N=1.820) 
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(N Onderwijsondersteunend personeel = 272, N Management = 166, N Onderwijzend personeel = 1.210) 
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5. Verschillen naar 
achtergrondkenmerken 

 

In dit hoofdstuk gaan we voor de hiervoor behandelde onderwerpen (tevredenheid, 

afstemmingskenmerken en ontwikkeling) in op verschillen naar de achtergrondkenmerken. We doen 

dit achtereenvolgens voor geslacht (5.1), leeftijd (5.2) functieduur (5.3) en betrekkingsomvang (5.4). 

Op basis van significante relevante verschillen geven we de hoofdlijnen weer van de verschillen voor 

deze achtergrondkenmerken
15

. 

 

 

 

 

5.1. Geslacht 

 

Geslacht naar functie en leeftijd 

Mannen hebben in het vo vaker dan vrouwen een managementfunctie (64% versus 36%). Vrouwen 

hebben vaker een ondersteunende functie dan mannen (61% versus 39%). Vrouwen in het vo zijn 

verder gemiddeld jonger dan mannen en werken beduidend vaker in deeltijd. 

 

Tevredenheid 

Mannen zijn tevredener over de mate van invloed die ze hebben binnen de organisatie (49% versus 

42%), over de wijze waarop de leidinggevende leiding geeft (54% versus 49%) en de 

informatievoorziening en communicatie binnen de organisatie (33% versus 27%). 

 

Afstemmingskenmerken 

Mannen ervaren een grotere mate van beroepsexpertise dan vrouwen (79% versus 74%) en een 

grotere mate van regelruimte (20% versus 15%). Deze resultaten kunnen mede bezien worden in het 

licht van het verschil in betrekkingsomvang en functie tussen mannen en vrouwen. Ook ervaren ze 

vaker dan vrouwen dat ze met hun werk een bijdrage leveren aan de publieke zaak (83% versus 

76%). 
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 Er is in deze analyses niet gecontroleerd voor alle achtergrondvariabelen tegelijkertijd. Dit is gedaan in de regressieanalyse 
die in hoofdstuk 6 aan bod komt. 

Samengevat 

Vrouwen hechten meer belang aan formele gesprekken dan mannen en zijn minder vaak tevreden 

over de formele gesprekken. Jongeren voeren vaker formele gesprekken met hun leidinggevende 

en ze halen vaker motivatie uit het maken van resultaatafspraken.  

Medewerkers die hun functie langer uitoefenen zijn minder tevreden met zowel hun baan als de 

organisatie waarin ze werken. Ook maken ze minder vaak concrete afspraken tijdens formele 

gesprekken met hun leidinggevende. In lijn hiermee is hun tevredenheid over deze gesprekken 

ook lager en hechten ze minder belang aan de gesprekken. Naarmate mensen meer uur werken, 

zijn ze vaker tevreden over hun baan, de werkinhoud en de samenwerking met collega’s. 

Medewerkers met een grotere betrekkingsomvang zijn meer betrokkenheid bij de organisatie, 

ervaren een grotere beroepsexpertise en meer vakmanschap.  
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Ontwikkeling 

Mannen maken vaker dan vrouwen tijdens de formele gesprekken met hun leidinggevende concrete 

afspraken over hun werkresultaten (42% versus 35%), werkafspraken over de komende periode (51% 

versus 47%) en de taakverdeling binnen het team (43% versus 38%). Vrouwen maken op hun beurt 

vaker dan mannen afspraken over hun persoonlijke omstandigheden (27% versus 20%). Vrouwen zijn 

minder vaak tevreden dan mannen over de formele gesprekken (59% versus 65%) en krijgen meer 

motivatie door het maken van afspraken over hun ontwikkeling dan mannen (68% versus 60%). Ook 

vinden ze vaker dan mannen het voeren van formele gesprekken met hun leidinggevende belangrijk 

(77% versus 71%). 

 

 

5.2. Leeftijd 

 

Tevredenheid 

Werknemers jonger dan 35 jaar zijn vaker tevreden over hun baan dan werknemers van 55 jaar en 

ouder. Ook ervaren ze vaker aandacht voor hun persoonlijk welzijn dan werknemers van 55 jaar en 

ouder. Omgekeerd geldt dat werknemers van 55 jaar en ouder vaker tevreden zijn over de 

informatievoorziening en communicatie binnen de organisatie dan hun collega’s van onder de 35 jaar. 

Voorts is te zien dat jongeren onder de 35 positiever zijn over hun loopbaanontwikkelings-

mogelijkheden dan hun collega’s van 45 jaar en ouder. Wel zijn de medewerkers van 44 jaar en 

jonger minder vaak tevreden over de hoeveelheid werk dan ouderen (45 en ouder).  

 

Afstemmingskenmerken 

Werknemers van 44 jaar en jonger ervaren een hogere beroepsexpertise en voelen zich vaker 

betrokken bij de publieke zaak dan hun collega’s van 55 jaar en ouder. Ook ervaren ze minder 

regeldruk. Werknemers onder de 45 jaar ervaren vaker met hun werk een bijdrage te leveren aan de 

publieke zaak dan werknemers van 45 jaar en ouder.  

 

Ontwikkeling 

Werknemers jonger dan 45 jaar voeren vaker formele gesprekken met hun leidinggevenden dan 

werknemers van 45 jaar en ouder. Naarmate de leeftijd toeneemt, komen tijdens de formele 

gesprekken minder vaak persoonlijke omstandigheden, persoonlijke ontwikkeling en loopbaan aan de 

orde. Medewerkers onder de 45 jaar vinden vaker dat de gemaakte resultaatafspraken realistisch zijn. 

Ook raken ze vaker gemotiveerd van resultaatafspraken. Medewerkers van 55 jaar en ouder vinden 

het voeren van formele gesprekken met hun leidinggevenden minder vaak belangrijk en ze halen 

minder vaak motivatie uit afspraken over hun persoonlijke ontwikkeling dan hun jongere collega’s. In 

dezelfde lijn volgen ze minder vaak vakinhoudelijke opleidingen. Naarmate de leeftijd toeneemt, heeft 

men met de opleiding minder vaak als doel een hogere functie te behalen. Wel beoogt men naarmate 

de leeftijd toeneemt vaker met het volgen van een opleiding de taken en werkzaamheden beter te 

kunnen uitoefenen.  
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5.3. Functieduur 

 

Tevredenheid 

In algemene zin zijn werknemers die 5 jaar of korter werkzaam zijn in de functie tevredener over zowel 

hun baan als de organisatie dan mensen die 11 jaar of langer in de functie werken. Het valt voorts op 

dat naarmate werknemers hun functie langer uitoefenen de tevredenheid met een aantal specifieke 

aspecten afneemt. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de hogere ontevredenheid van mensen die hun 

functie langer uitoefenen met de mate van zelfstandigheid, de hoeveelheid werk, de wijze waarop de 

leidinggevende leiding geeft, de informatievoorziening en communicatie binnen de organisatie, de 

loopbaanontwikkelings-mogelijkheden, de wijze waarop men beoordeeld wordt, de mate van invloed 

die men heeft binnen de organisatie en de aandacht voor het persoonlijk welzijn. 

 

Afstemmingskenmerken 

Naarmate men een functie langer uitoefent, neemt de ervaren beroepsexpertise af. Hetzelfde geldt 

voor de mate waarin men ervaart met het werk een bijdrage te leveren aan de publieke zaak, de 

beroepstrots en de mate van regelruimte. De ervaren regeldruk neemt toe naarmate men de functie 

langer uitoefent. 

 

Ontwikkeling 

Met mensen die langer in functie zijn worden over nagenoeg alle onderwerpen minder vaak concrete 

afspraken gemaakt tijdens een formeel gesprek met de leidinggevende dan met mensen die minder 

lang in functie zijn. In dezelfde lijn neemt de tevredenheid met de gesprekken en het belang dat men 

hecht aan de gesprekken af. Naarmate de functieduur toeneemt, heeft men minder vaak als doel met 

het volgen van een opleiding om een hogere functie te behalen of de mobiliteit te verhogen. Wel 

beoogt men naarmate de leeftijd toeneemt vaker met het volgen van een opleiding de taken en 

werkzaamheden beter te kunnen uitoefenen en volgt men vaker de opleiding uit persoonlijke 

interesse. 

 

5.4. Betrekkingsomvang 

 

Tevredenheid 

Vo-personeel dat 36 uur of meer werkt is tevredener met de baan, de werkinhoud en de 

samenwerking met collega’s dan mensen die 31 uur of minder werken. Mensen die minder dan 24 uur 

werken zijn vaker tevreden met de informatievoorziening en communicatie in de organisatie dan 

mensen met een betrekkingsomvang variërend van 24 uur tot en met 31 uur. 

 

Afstemmingskenmerken 

Mensen die meer uur werken ervaren over het algemeen een grotere beroepsexpertise. Mensen die 

minder dan 24 uur werken ervaren een geringer vakmanschap dan hun collega’s die 32 uur of meer 

werken. Mensen met een betrekkingsomvang van 36 uur en meer zijn meer betrokken bij de 

organisatie en ervaren vaker dat ze met hun werk een bijdrage leveren aan de publieke zaak dan 

mensen die 31 uur of minder werken. Mensen die 36 uur of meer werken, ervaren een hogere 

regeldruk dan hun collega’s met een kleinere betrekkingsomvang. 
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Ontwikkeling 

Mensen die meer dan 36 uur werken zijn tevredener over de gesprekken die ze met hun 

leidinggevende voeren dan mensen met een betrekkingsomvang variërend van 24 tot en met 31 uur. 

Mensen die minder dan 24 uur werken geven minder vaak aan een opleiding te hebben gevolgd 

gericht op vakinhoud dan hun collega’s die 32 uur of meer werken. Ook hebben ze minder vaak een 

opleiding gericht op en vaardigheden dan hun collega’s die 24 uur of meer werken. Mensen met een 

betrekkingsomvang variërend van 24 tot en met 31 uur hebben minder vaak als doel met de opleiding 

het beter kunnen uitoefenen van hun taken en werkzaamheden binnen hun functie dan mensen met 

een betrekkingsomvang van 36 uur en meer. 
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6. Tevredenheid beïnvloeden 
 

6.1. Inleiding 

 

De voorgaande resultaten geven een beeld van een groot aantal mogelijke tevredenheidsaspecten in 

het vo. De vraag die overblijft, is welke van deze aspecten nu daadwerkelijk de tevredenheid in het vo 

bepalen en welke aspecten sociale partners en instellingen kunnen gebruiken om de tevredenheid te 

verhogen. Om deze vragen te beantwoorden zijn opeenvolgende regressieanalyses uitgevoerd. In 

deze analyses is onderscheid gemaakt naar de tevredenheid met de baan en tevredenheid met de 

organisatie. Dit zijn de twee centrale variabelen, waar voor elk een set aparte regressieanalyses is 

uitgevoerd. Binnen deze sets regressieanalyses is via een stapsgewijs proces een andere 

verzameling factoren meegenomen, die mogelijk bepalend zijn voor de tevredenheid. In bijlage 2 

wordt ingegaan op het proces om tot de onderstaande resultaten te komen. 

 

6.2. Factoren die tevredenheid met de baan beïnvloeden 

 

In de volgende figuren worden ter bevordering van de leesbaarheid alleen die factoren getoond die 

een significant verband hebben met de centrale variabele in het model. Daarnaast worden de 

modellen getoond die het beste de verschillen in tevredenheid naar de baan en organisatie verklaren. 

Figuur 6.1 laat de significante resultaten zien van het regressiemodel dat het beste aansluit bij de 

tevredenheid met de baan waar het gaat om de werkbelevingsaspecten, de afstemmingskenmerken, 

en het volgen van opleidingen en achtergrondvariabelen. In deze figuur geven de pijlen een significant 

verband weer tussen een factor en de centrale variabele, in dit geval tevredenheid met de baan. De 

dikte van de pijlen geeft aan hoe groot dit effect is. Hoe groter het effect hoe sterker het verband met 

de centrale variabele. De tekens ‘+’ en  ‘-‘ geven weer of dit verband positief (hoe hoger de score op 

een factor hoe groter de baantevredenheid) of negatief (hoe hoger de score op een factor hoe lager 

de baantevredenheid) is.  

 

Figuur 6.1 Effect werktevredenheidsaspecten, beroepstrots en achtergrondkenmerken op 

tevredenheid met de baan 
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Uit deze figuur blijkt dat dan de tevredenheid met de baan voornamelijk bepaald wordt door: 

 Tevredenheid met de inhoud van het werk 

 Tevredenheid met de organisatie; 

 Tevredenheid met de hoeveelheid werk en 

 Beroepstrots 

 

Van deze factoren spelen met name de tevredenheid met de inhoud van het werk en de tevredenheid 

met de organisatie een belangrijke rol
16

. Deze hebben veruit de sterkste invloed op de tevredenheid 

met de baan, gevolgd door de beroepstrots die men ervaart en de tevredenheid met de hoeveelheid 

werk
17

. Dit betekent dat personeel in het vo vooral meer tevreden is met de baan naarmate men meer 

tevreden is met de inhoud van het werk en met de organisatie waar men werkt. Voorts is men 

tevredener naarmate men trotser is op het beroep en meer tevredenheid ervaart met de hoeveelheid 

werk
18

. Tevens blijkt de mate van tevredenheid over de wijze waarop de direct leidinggevende leiding 

geeft van invloed te zijn op de baantevredenheid.  

 

De invloed van de leidinggevende blijkt wel minder sterk te worden naarmate de tevredenheid over de 

aandacht van de organisatie voor het persoonlijk welzijn en de samenwerking met collega’s toeneemt. 

Het personeel in het vo is dus meer tevreden over de baan naarmate men meer tevreden is over de 

wijze waarop de leidinggevende leiding geeft, maar de aandacht voor persoonlijk welzijn en de 

samenwerking met collega’s speelt ook een rol. 

 

Wat achtergrondvariabelen betreft is de functie
19

 van invloed op de tevredenheid met de baan in die 

zin dat ondersteunend personeel meer tevreden is met de baan dan onderwijzend personeel. 

Daarnaast is leeftijd als volgt van invloed op de baantevredenheid: naarmate de leeftijd toeneemt, 

neemt de baantevredenheid af. Ook geslacht is van invloed waarbij geldt dat vrouwen een lagere 

baantevredenheid hebben dan mannen.  

 

Verklarende kracht van het model 

De verklarende kracht van het model is groot: 58 procent van de variantie wordt via dit model 

verklaard. 

 

 

 

 

                                                      
16

 De standardized coefficients Beta is in beide gevallen 0,31. 
17

 De standardized coefficients Beta van beroepstrots is 0,14 en van tevredenheid met de werkhoeveelheid 0,13. 
18 De correlatie tussen baantevredenheid en tevredenheid met de inhoud van het werk bedraagt 60 procent. De correlatie 
tussen baantevredenheid en tevredenheid met de organisatie is 62 procent. De correlatie tussen baantevredenheid en 
respectievelijk tevredenheid met hoeveelheid werk en beroepstrots bedraagt respectievelijk 43 procent en 41 procent. 
19

 Om functie mee te kunnen nemen in de regressieanalyse is deze omgezet naar 3 dummy variabelen, waarbij twee daarvan 
worden afgezet tegen de derde in dit geval onderwijzend personeel. 

Vergelijk met 2012 

Uit de analyse van 2012 kwam ook naar voren dat werk en de organisatie van invloed zijn op 

baantevredenheid. Ook zien we net als in het rapport van 2012 invloed van de leidinggevende en 

van functie (onderwijzend versus onderwijsondersteunend personeel). 
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6.3 Factoren die tevredenheid met de organisatie beïnvloeden 

 

Figuur 6.2  toont de factoren die de tevredenheid met de organisatie bepalen. In deze figuur geven de 

pijlen een significant verband weer tussen een factor en de centrale variabele, in dit geval 

tevredenheid met de organisatie. De dikte van de pijlen geeft aan hoe groot dit effect is. Hoe groter 

het effect hoe sterker het verband met de centrale variabele. De tekens ‘+’ en  ‘-‘ geven weer of dit 

verband positief (hoe hoger de score op een factor hoe groter de tevredenheid met de organisatie) of 

negatief (hoe hoger de score op een factor hoe lager de tevredenheid met de organisatie) is.  

 

In figuur 6.2 is te zien dat de tevredenheid met de organisatie in ieder geval beïnvloed wordt door: 

 tevredenheid met de baan; 

 tevredenheid met de informatievoorziening en communicatie in de organisatie; 

 tevredenheid met de resultaatgerichtheid van de organisatie; 

 tevredenheid met de aandacht van de organisatie voor het persoonlijk welzijn en  

 betrokkenheid bij de organisatie.  

 

Van deze factoren spelen met name de tevredenheid met de baan en met de informatievoorziening en 

communicatie een belangrijke rol bij de tevredenheid met de organisatie
20

. Deze hebben de sterkste 

invloed op de tevredenheid met de organisatie. Ze worden gevolgd door tevredenheid met de 

resultaatgerichtheid en aandacht voor het persoonlijk welzijn
21

. Ook de betrokkenheid bij de 

organisatie heeft een behoorlijke mate van invloed op de tevredenheid met de organisatie
22

. Dit alles 

houdt in dat personeel in het vo vooral meer tevreden is met de organisatie naarmate men meer 

tevreden is met de baan en de informatie en communicatie. Ook is men tevredener over de 

organisatie naarmate men meer tevreden is met de resultaatgerichtheid van de organisatie en 

aandacht voor het welzijn en naarmate men meer betrokken is bij de organisatie. Tot slot is de 

tevredenheid over de wijze waarop de direct leidinggevende leiding geeft van invloed op de 

tevredenheid met de organisatie. Naarmate het vo-personeel tevredener is over de wijze van 

leidinggeven, is men tevredener over de organisatie 
23

. 

 

Regeldruk heeft een negatieve invloed op de tevredenheid met de organisatie; Naarmate men een 

hogere regeldruk ervaart, is men ontevredener met de organisatie. Functieduur is eveneens van 

invloed op de tevredenheid met de organisatie: naarmate men langer werkzaam is in de functie, is 

men ontevredener over de organisatie. 

 

Verklarende kracht van het model 

Ook het model gericht op de tevredenheid met de organisatie heeft een grote verklaringskracht. Met 

het model wordt 63 procent van de variantie verklaard. 

 

                                                      
20 De standardized coefficients Beta is respectievelijk 0,27 en 0,21. 
21 De standardized coefficients Beta is respectievelijk 0,16 en 0,15. 
22

 De standardized coefficients Beta is 0,13. 
23 De correlatie tussen tevredenheid met de organisatie en tevredenheid met de informatievoorziening en communicatie is 62 
procent. De correlatie tussen tevredenheid met de organisatie en tevredenheid met de resultaatgerichtheid en aandacht voor 
persoonlijk welzijn is in beide gevallen 60 procent. De correlatie tussen tevredenheid met de organisatie en betrokkenheid bij 
organisatie is 47 procent. De correlatie tussen tevredenheid met organisatie en tevredenheid met wijze van leidinggeven 
bedraagt 57 procent. 
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Figuur 6.2 Effect werktevredenheidsaspecten afstemmingskenmerken en functieduur op tevredenheid 

met de organisatie 
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Vergelijk factoren van invloed op tevredenheid organisatie en tevredenheid baan 

Bij zowel baantevredenheid als bij tevredenheid met de organisatie blijkt de tevredenheid met de 

wijze van leidinggevende van invloed. Hetzelfde geldt voor de tevredenheid over de aandacht voor 

het persoonlijk welzijn. 

 

Vergelijk met 2012 

Overeenkomstig de analyse van 2012 komt ook naar voren dat het werk zelf (dus de baan) van 

invloed is op baantevredenheid. Ook zien we net als in het rapport van 2012 invloed van de 

tevredenheid met de formele gesprekken met de leidinggevende en invloed van functieduur. 

Aangezien in 2012 andere vragen opgenomen zijn in de vragenlijst is verdere vergelijking niet 

goed mogelijk. 
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7. Conclusie 
 

Eén van de uitgangspunten van Voion is dat een goed lopend HR-proces in de school een kritische 

succesfactor is voor (verdere) versterking van de schoolkwaliteit
24

. De tevredenheid van de 

medewerkers is een belangrijke graadmeter voor het verloop van het HR-proces. Vandaar dat het van 

belang is om de medewerkertevredenheid te monitoren. Enerzijds is het van belang dat 

onderwijsinstellingen dit regelmatig in de eigen organisatie meten, anderzijds is het voor sociale 

partners van belang om inzicht te hebben in de medewerkertevredenheid in de sector en hierop in te 

spelen met de CAO en het aanreiken van handvatten voor instellingen om de tevredenheid in de 

eigen organisatie te vergroten. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de betekenis van de resultaten voor 

sociale partners en instellingen in het vo, teneinde via medewerkertevredenheid de schoolkwaliteit te 

vergroten.  

 

Leiderschap en aandacht voor persoonlijk welzijn 

De wijze van leidinggeven en de aandacht voor het persoonlijk welzijn blijken factoren die zowel van 

invloed zijn op baantevredenheid als op de tevredenheid met de organisatie. Ongeveer de helft van de 

medewerkers in het vo tevreden is over de wijze van leidinggeven en de mate van aandacht voor het 

persoonlijk welzijn (hoofdstuk 2). Ruim een kwart van de medewerkers (respectievelijk 27 procent en 

25 procent) is echter ontevreden. Dit komt vaker voor bij werknemers die al langer in functie zijn. 

Tijdens de formele gesprekken worden weinig afspraken gemaakt over persoonlijke omstandigheden. 

Gezien bovenstaande is het wenselijk dit meer te doen. Tevens is het raadzaam voor vo-instellingen 

om binnen de organisatie na te gaan welke wijze van leidinggeven men als prettig ervaart. Dit hangt 

samen met aandacht voor persoonlijk welzijn. 

 

Verbeter de informatievoorziening in de organisatie 

Een vijfde van de medewerkers in het vo is ontevreden met de organisatie. Die onvrede hangt deels 

samen met de mate van tevredenheid over de informatievoorziening en communicatie. Die laatste is 

laag te noemen. Naarmate men de functie langer uitoefent, is men ontevredener over de 

informatievoorziening en communicatie.  

Verbetering van de informatievoorziening en communicatie leidt tot meer tevredenheid over de 

organisatie. Betrek medewerkers die hun functie langer uitoefenen bij het bedenken van 

verbetermaatregelen gericht op informatievoorziening en communicatie. Een kwart van de 

medewerkers is ontevreden over de resultaatgerichtheid van de organisatie. Tevens ervaart een 

behoorlijk deel van de medewerkers regeldruk. Beide aspecten hangen samen met de tevredenheid 

met de organisatie. Vandaar dat sociale partners en vo-instellingen er goed aan doen zich te buigen 

over de vraag hoe zij met medewerkers de resultaatgerichtheid zouden kunnen verbeteren. Op 

schoolniveau zijn naast de acties die in de Regeldrukagenda zijn opgenomen wellicht specifieke of 

aanvullende maatregelen mogelijk.. 

 

Aandacht voor inhoud en hoeveelheid werk en samenwerking 

Werkinhoud, werkhoeveelheid en de samenwerking met collega’s zijn factoren waaraan sociale 

partners en instellingen in het vo aandacht kunnen schenken. Deze blijken namelijk net als de 

organisatie waar men werkt invloed te hebben op de baantevredenheid. Uit hoofdstuk 2 komt naar 

voren dat het vo-personeel over het algemeen tevreden is met de werkinhoud. Met de hoeveelheid 

                                                      
24

 Bron: http://www.voion.nl/over-voion/uw-uitdagingen-onze-uitgangspunten  

http://www.voion.nl/over-voion/uw-uitdagingen-onze-uitgangspunten
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werk echter, is ongeveer de helft tevreden. Ruim 30 procent van de medewerkers is ontevreden en bij 

onderwijzend personeel ligt dit percentage nog hoger. Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren 

dat een kwart van de medewerkers ontevreden is over de samenwerking met collega’s. Op deze 

punten is dus nog ruimte voor verbetering. 

 

Beroepstrots en betrokkenheid bij de organisatie in stand houden 

Het gevoel van trots op je werk is belangrijk voor de tevredenheid met de baan. Het merendeel van 

het personeel in het vo heeft dit gevoel. Betrokkenheid is van invloed op de tevredenheid met de 

organisatie. Het merendeel van het vo-personeel voelt zich betrokken bij de organisatie. Gezien de 

samenhang met tevredenheid is het zinvol beroepstrots en betrokkenheid medewerkers periodiek te 

monitoren. Ga na hoe medewerkers bij de organisatie te blijven betrekken. Laat hen bijvoorbeeld 

actief meedenken over hun ontwikkeling, een van de punten waarop men verbetering wenst. 

 

Formele gesprekken gebruiken om de tevredenheid te monitoren 

De meeste medewerkers zijn tevreden met de formele gesprekken. 15% is ontevreden; vooral het 

meetbaar maken van concrete afspraken en van resultaatafspraken is een aandachtspunt. In meer 

dan de helft van de gevallen worden geen concrete afspraken gemaakt en bijna een vijfde vindt de 

resultaatafspraken niet goed meetbaar. 

Medewerkers die tevreden zijn met de formele gesprekken, zijn over het algemeen ook tevreden met 

de wijze van leidinggeven. De kwaliteit van de gesprekken die een leidinggevende voert, bepalen 

mede de tevredenheid met het werk. 

 

Vooral aandacht voor tevredenheid van leraren 

Leraren zijn over de hele linie minder tevreden dan hun niet lesgevende collega’s. Zo zijn ze minder 

positief gestemd over de werkhoeveelheid en ervaren ze meer regeldruk. Tevens zijn ze vaker 

ontevreden over de resultaatgerichtheid van de organisatie, de aandacht van de organisatie voor hun 

persoonlijk welzijn en de informatievoorziening en communicatie binnen de organisatie. Deze 

aspecten zijn van invloed op baan- en/of organisatietevredenheid.  Dit zijn dus knoppen waaraan te 

draaien is om de tevredenheid onder leraren te verhogen. 

 

Meer opleiding voor onderwijsondersteunend personeel 

Uit hoofdstuk 4 blijkt dat onderwijsondersteunend personeel een lagere beroepsexpertise en 

vakmanschap ervaart en minder vaak opleidingen volgt, terwijl ze hier wel behoefte aan hebben. 

Aandacht voor de ontwikkeling van deze medewerkers is dus van belang. Ook blijkt dat de 

betrokkenheid bij de publieke zaak het laagst is onder deze functiegroep. Advies is om dit aspecten in 

een ontwikkeltraject te integreren. 

 

Tot slot: Vragen gericht op implementatie 

De conclusies uit dit onderzoek zijn grotendeels in dezelfde lijn als de conclusies uit het onderzoek 

naar tevredenheid met werken in het vo uit 2013. Dat kan betekenen dat vo-instellingen geen 

maatregelen heeft getroffen om bijvoorbeeld, tevredenheid met de organisatie te verbeteren of 

werkdruk te verminderen. Anderzijds kan het betekenen dat maatregelen (nog) niet effectief zijn. 

Implementatie op schoolniveau is niet eenvoudig te bewerkstelligen. De onderzoeksresultaten en 

conclusies roepen ook een aantal vragen op. 

 

De vragen in het POMO-onderzoek zijn (noodzakelijkerwijs) algemeen geformuleerd. Voor het 

formuleren van verbetermaatregelen op schoolniveau, maar ook op sectorniveau, is beter inzicht 
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nodig in wat onder begrippen als de ‘wijze van leidinggeven’, ‘informatievoorziening en communicatie’, 

‘resultaatgerichtheid’ en ‘samenwerking met collega’s’ door respondenten wordt verstaan. Om deze 

factoren te vertalen naar het niveau van de school, kan het beantwoorden van bijvoorbeeld de 

volgende vragen behulpzaam zijn: 

- Wat maakt dat men tevreden dan wel ontevreden is over de organisatie? 

- Wat verwachten werknemers aan informatie te ontvangen van hun werkgever dan wel 

leidinggevende? 

- Wat verstaan vo-medewerkers en leidinggevenden onder resultaatgerichtheid? 

- Wat zou men anders willen zien in de samenwerking met collega’s? 

 

Aandacht voor professionalisering en beroepsexpertise van specifieke groepen is belangrijk. Zo blijkt 

dat medewerkers die langer in dienst zijn en oudere medewerkers een lagere beroepsexpertise 

ervaren dan hun jongere collega’s en collega’s die korter in dienst zijn. Hetzelfde geldt voor 

onderwijsondersteunend personeel dat een lagere beroepsexpertise ervaart dan onderwijzend 

personeel en management. Vragen die hieruit naar voren komen zijn: 

- Wat verstaat men onder beroepsexpertise? 

- Bestaat er voor ervaren beroepsexpertise een diensttijdeffect? 

- Hoe komt het dat de beroepsexpertise als lager wordt ervaren bij bepaalde doelgroepen? 

Hebben deze mensen minder behoefte om zich te ontwikkelen of wordt de ontwikkelbehoefte 

van deze mensen wellicht minder goed opgemerkt? Ervaren deze groepen voldoende 

aandacht voor hun ontwikkelbehoefte? 

 

Tot slot komt naar voren dat de rol van de leidinggevende van belang is waar het gaat om zowel 

baantevredenheid als met tevredenheid van de organisatie. Vragen die hieruit voorvloeien zijn: 

- Welke aspecten van leiderschapsstijl bepalen vooral tevredenheid van medewerkers? 

- Wat betekent dit voor de professionalisering van leidinggevenden? 
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Bijlage 1 Databewerking en 
steekproefaantallen 

 

Databewerking 

Ten behoeve van de beschrijvende analyses zijn de achtergrondvariabelen functie, leeftijd, 

functieduur en betrekkingsomvang als volgt bewerkt. De bewerking van de variabelen en de 

beschrijving van de steekproef op basis van deze variabelen is na te lezen in deze bijlage. De totale 

steekproefomvang bedraagt 2.626 personen (ongewogen aantal). 

 

Naast de bewerking van de achtergrondvariabelen, is in deze bijlage ook te lezen hoe de variabele 

‘opleiding gevolgd in 2013’ en een achttal constructen gericht op zogenoemde 

afstemmingskenmerken zijn bewerkt. Onder afstemmingskenmerken wordt in dit rapport verstaan 

kenmerken die aangeven in welke mate datgene wat werknemers en de organisatie nodig hebben op 

elkaar is afgestemd. Voor verdere uitleg verwijzen we naar hoofdstuk 3. 
 

Functie 

De categorieën management zonder lesgevende taak en management met lesgevende taak zijn 

samengevoegd tot de categorie ‘management’. De categorieën onderwijsondersteunend personeel 

(bijvoorbeeld onderwijsassistent, instructeur, leraarondersteuner en TOA), organisatie- en 

beheerspersoneel (bijvoorbeeld administratief of financieel medewerker en conciërge), 

ambulant/intern begeleider, beleidsmedewerker, - adviseur en overig zijn samengevoegd tot de 

categorie ‘onderwijsondersteunend’. De categorie ‘lector’ is toegevoegd aan de categorie 

‘onderwijzend personeel’. 

 

Leeftijd 

Het geboortejaar is omgevormd naar de volgende vier leeftijdscategorieën: ‘jonger dan 35 jaar', '35 tot 

en met 44 jaar', '45 tot en met 54 jaar' en '55 jaar en ouder'. 

 

Functieduur 

Het jaar sinds wanneer respondenten werkzaam zijn in hun huidige functie is omgevormd tot de 

variabele functieduur. We hebben bij de analyses de volgende indeling gehanteerd: '0 tot en met 2 

jaar', '3 tot en met 5 jaar', '6 tot en met 10 jaar', '11 tot en met 20 jaar' en  'meer dan 20 jaar'. 

Aangezien alleen zittend personeel is meegenomen in de analyse is de categorie van 0 tot en met 2 

jaar ondervertegenwoordigd. Bij de steekproeftrekking zijn alleen mensen benaderd die het gehele 

jaar 2013 bij dezelfde overheidswerkgever in dienst zijn geweest. Daardoor bevat deze steekproef 

geen werknemers die korter dan een jaar in dienst zijn. 

 

Betrekkingsomvang 

Het aantal uur dat respondenten per week contractueel in hun grootste baan werken is omgevormd tot 

de variabele betrekkingsomvang. We hebben voor de analyses gebruik gemaakt van de volgende 

indeling: ‘minder dan 24 uur’, ‘24-31 uur’, ‘32-35 uur’ en ’36 uur of meer’. 
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Opleiding gevolgd in 2013 

De variabele opleiding gevolgd in 2013 bestaat uit een vraag met zes antwoordcategorieën. Deze 

vraag is gebruikt voor in beschrijvende zin (hoofdstuk 4). Voor het nagaan van verschillen naar 

achtergrondvariabelen is deze vraag omgezet naar een variabele met slechts de antwoordcategorieën 

‘ja, ik heb een opleiding gevolgd in 2013’ en ‘nee, ik heb geen opleiding gevolgd in 2013’. Daarmee is 

het onderscheid naar opleidingstype, dat niet op het vereiste schaalniveau voor een variantie analyse 

te meten is, vervallen.  

 

Afstemmingskenmerken 

In de analyse is gebruik gemaakt van acht constructen uit POMO gericht op afstemmingskenmerken. 

Dit zijn de volgende: beroepsexpertise, vakmanschap, beroepstrots, regelruimte, regeldruk, 

betrokkenheid bij de organisatie, Public Service Motivation (PSM) en PSM fit. Met beroepsexpertise 

wordt gedoeld op de ervaren competentie in het beroep. Met vakmanschap wordt bedoeld in hoeverre 

men ervaart het vak bij te houden. Het begrip vakmanschap is dus meer ontwikkelgericht dan het 

begrip beroepsexpertise. Met regelruimte wordt bedoeld in hoeverre men ervaart dan men zelf kan 

beslissen wanneer, hoe, waar en met wie men het werk kan doen.  Met regeldruk wordt gedoeld op de 

administratieve lastendruk. PSM geeft aan in hoeverre men zich betrokken voelt bij de publieke zaak 

en via PSM-fit in hoeverre men ervaart dat men met het werk een bijdrage levert aan de publieke 

zaak. Elk van deze constructen is gemeten via stellingen op een vijfpuntsschaal. In bijlage 3 zijn deze 

stellingen opgenomen. Drie van de stellingen voor PSM zijn eerste gehercodeerd omdat ze negatief 

gesteld zijn terwijl de andere stellingen positief zijn verwoord. Ten behoeve van het analyse is voorts 

per construct via een factor- en betrouwbaarheidsanalyse nagegaan of de constructen als zodanig 

kunnen worden toegepast in de analyse. Uit de analyse is naar voren gekomen dat dit voor alle acht 

constructen het geval is. Voorts is van elk van de constructen het gemiddelde berekend, ook wel 

schaalscore genoemd. In tabel 2 zijn de resultaten van de factor- en betrouwbaarheidsanalyse in 

meer detail opgenomen. Per construct wordt het betrouwbaarheidspercentage (Cronbach’s Alpha) 

gepresenteerd. Deze is in alle gevallen boven de 70 procent waarmee ze goede indicatoren vormen 

voor het meten van de constructen. 

 

Tabel 2: Constructen met betrouwbaarheid 

 

Construct Betrouwbaarheid (in %) 

Beroepsexpertise 71 

Vakmanschap 84 

Beroepstrots 91 

Regelruimte 83 

Regeldruk 84 

Betrokkenheid bij organisatie 85 

PSM
25

 75 

PSM-fit 76 

 

 

 

 

                                                      
25

 Voor het construct PSM is het ook mogelijk drie componenten te gebruiken, te weten maatschappelijke betrokkenheid, 
politieke betrokkenheid en solidariteit. Echter, het component politieke betrokkenheid bestaat uit slechts twee stellingen. Ook is 
de betrouwbaarheid per component slechts licht hoger dan de betrouwbaarheid van het gehele construct PSM. Om die redenen 
is ervoor gekozen PSM als één construct te gebruiken in de analyse. 



 

 41 

Steekproefaantallen 

Naar de achtergrondvariabelen functie, geslacht, leeftijd, functieduur en betrekkingsomvang ziet de 

steekproef in het vo er als volgt uit: 

 

Tabel 3: Steekproefkenmerken 

 

Functie Aantal 

Onderwijzend personeel 1742 

Management 225 

Onderwijsondersteunend 659 

Totaal 2626 

  
Geslacht Aantal 

Man 1318 

Vrouw 1308 

Totaal 2626 

  
Leeftijd Aantal 

Jonger dan 35 jaar 354 

35-44 jaar 442 

45-54 jaar 705 

55 jaar en ouder 1125 

Totaal 2626 

  
Functieduur Aantal 

0-2 jaar 313 

3-5 jaar 425 

6-10 jaar 563 

11-20 jaar 729 

Meer dan 20 jaar 595 

Totaal 2625 

Onbekend 1 

 
2626 

  
Betrekkingsomvang Aantal 

Minder dan 24 uur 428 

24-31 uur 518 

32-35 uur 422 

36 uur en meer 1258 

Totaal 2626 
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Bijlage 2 Databewerking en 
procedure regressie 

 
Databewerking 

Ten behoeve van de regressieanalyses zijn de volgende variabelen bewerkt: functie, opleiding 

gevolgd. Van de variabele functie zijn de drie categorieën zoals gebruikt in de beschrijvende analyses 

omgezet naar drie dummy variabelen Functie is namelijk een nominale variabele die anders niet 

meegenomen kan worden in deze regressieanalyse.  

De variabele opleiding gevolgd in 2013 is omgezet van een vraag met zes antwoordcategorieën naar 

een variabele met slechts de antwoordcategorieën ‘ja, ik heb een opleiding gevolgd in 2013’ en ‘nee, 

ik heb geen opleiding gevolgd in 2013’. Daarmee is het onderscheid naar opleidingstype, dat niet op 

het vereiste schaalniveau voor een regressie analyse te meten is, vervallen. De berekende 

schaalscores van de acht constructen
26

 zijn goed bruikbaar in de regressie analyse (zie bijlage 1 voor 

de bewerking van de constructen). 

 
Stappen in de regressieanalyse 

Na de bovenstaande datatransformaties zijn zoals beschreven in hoofdstuk 6 eerst regressieanalyses 

uitgevoerd met daarin alleen de achtergrondvariabelen als onafhankelijke variabelen. Het betreft de 

variabelen geslacht, leeftijd, functie
27

, functieduur en betrekkingsomvang. Tevredenheid met de baan 

was de afhankelijke variabele in de eerste regressie analyse en daarna is tevredenheid met de 

organisatie als afhankelijke variabele genomen. De achtergrondvariabelen zijn in de vervolganalyse 

meegenomen als zogenaamde controle variabelen
28

.  

 

Hierna zijn de werkbelevingsaspecten uit paragraaf 2.2 toegevoegd aan het model. De factoren 

‘tevredenheid met inhoud van het werk’ en ‘tevredenheid met organisatie’ blijken het grootste effect te 

hebben op baantevredenheid. Ook de factor ‘tevredenheid met de hoeveelheid werk’ heeft een 

behoorlijk groot effect op de baantevredenheid. Voorts komt naar voren dat de factoren ‘tevredenheid 

met de baan’, ‘tevredenheid met informatievoorzieningen en communicatie in de organisatie’, 

‘tevredenheid met de resultaatgerichtheid van de organisatie’ en ‘tevredenheid met aandacht van de 

organisatie voor persoonlijk welzijn’ het grootste effect hebben op de tevredenheid met de organisatie. 

In de uiteindelijke modellen wordt de grootte van de effecten nader belicht. 

 

Om tot de uiteindelijke modellen (figuur 6.1 en 6.2 in paragraaf 6.2 en 6.3) te komen zijn verschillende 

andere mogelijke beïnvloedende factoren aan de analyse toegevoegd via de zogenoemde enter 

stepwise methode. Het gaat hier om de verschillende afstemmingskenmerken, de aspecten over de 

gesprekken met de leidinggevende en het volgen van opleidingen. Naast de factoren die in de 

uiteindelijke modellen terugkomen zijn er ook factoren geanalyseerd die uiteindelijk niet in de 

modellen zijn opgenomen.  

 

                                                      
26

 Te weten beroepsexpertise, vakmanschap, beroepstrots, regelruimte, regeldruk, betrokkenheid bij de organisatie, Public 
Service Motivation (PSM) en PSM fit. 
27

 Om functie mee te kunnen nemen in de regressieanalyse is deze omgezet naar 3 dummy variabelen, waarbij twee daarvan 
worden afgezet tegen de derde in dit geval onderwijzend personeel. 
28

 Variabelen met een effect op de afhankelijke en onafhankelijke variabelen, die worden meegenomen om hun effect op de 
relatie tussen de beoogde onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabelen te neutraliseren.  
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Een reden om deze variabelen uit de uiteindelijke modellen te laten, is als ze geen significant verband 

hebben met de afhankelijke variabele. Een andere reden is de invloed van het toevoegen van deze 

variabelen op de verklarende kracht van de zo ontstane modellen. Het idee is dat ten eerste deze 

modellen als geheel significant moeten zijn, oftewel er moeten significante verbanden zijn tussen de 

onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabele. Daarnaast wordt gekeken naar de verandering 

van de R
2 
 ten opzichte van eerdere modellen. Deze maat geeft weer hoe goed het getoonde model 

past bij de data in het vo. Hoe hoger dit getal hoe beter de getoonde factoren de tevredenheid weten 

te bepalen. Algemeen wordt een R2 van 0,10 gezien als minimaal acceptabel. De uiteindelijke 

modellen in hoofdstuk 7 voldoen hier allemaal ruimschoots aan De verklarende kracht van de 

modellen is groot en varieert tussen een R2 =0,58 en0,63
29

  

Als het toevoegen van een variabele zorgt voor een kleinere R
2
 betekent dit dat het model minder 

goed past dan zonder deze variabele en wordt deze variabele uit de verdere analyse gelaten. Ook als 

het toevoegen van een variabele tot een gelijkblijvende R
2 
leidt, kan deze variabele uit het model 

worden gelaten omdat deze niets toevoegt in verklarende kracht. Wel kan op inhoudelijke gronden 

worden besloten om de variabele te behouden, maar dan moet deze wel een significant verband 

hebben met de afhankelijke variabele. 

Ter illustratie: Het vragen over de inhoud van de gemaakte afspraken en het belang van de afspraken 

tijdens formele gesprekken bleken niet significant en zijn daarom uit het regressiemodel gelaten. Een 

uitzondering was de variabele ‘ik weet bij wie ik terecht kan voor vragen over personeelszaken’ die 

significant was waar het de invloed op de tevredenheid met de organisatie betreft. Echter, deze 

variabele maakte de verklaringskracht van het model niet sterker en is daarom niet meegenomen in 

het eindmodel. De variabele ‘opleiding gevolgd’ leverde eveneens geen significante resultaten op is 

en om die reden niet opgenomen in het model. 

 

                                                      
29

 In POMO 2012 was sprake van een getrapte bevraging. Aan de respondenten zijn toen steeds eerst de baanaspecten in 
algemene voorgelegd. Nadat de respondenten hadden aangegeven met welke baanaspecten ze het meest dan wel het minst 
tevreden waren, kregen ze verdiepingsvragen op die baanaspecten voorgelegd. Deze getrapte bevraging is in POMO 2014 niet 
meer aan de orde waardoor de resultaten eenduidiger te interpreteren zijn. 
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Bijlage 3: Stellingen constructen 
 

Beroepsexpertise 
1. Ik heb er vertrouwen in dat ik veel verschillende taken effectief kan uitvoeren 
2. Vergeleken met mensen die hetzelfde werk doen als ik, word ik hoog gewaardeerd 
3. In mijn werk vragen mijn collega’s mij om raad als het ingewikkeld wordt 
4. In mijn werk geeft men moeilijke klussen aan mij 

 
Vakmanschap 

1. Ik probeer mijzelf continu te verbeteren in mijn beroep 
2. Ik volg de ontwikkelingen in mijn vakgebied actief 
3. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe manieren om mijn werk nog beter te doen 
4. Ik heb een helder beeld van hoe het werk het beste gedaan kan worden 
5. Ik vind het leuk om mijn vakkennis in te kunnen zetten voor een goed resultaat 

 
Beroepstrots 

1. Ik ben trots op het werk dat ik doe 
2. Mijn vak inspireert me 
3. Ik ben trots op mijn vak 
4. Ik ben enthousiast over mijn beroep 
5. Ik voel me gelukkig als ik intensief aan het werk ben 
6. Als ik ’s ochtends wakker word, heb ik zin om aan het werk te gaan 
7. Als ik aan het werk ben, voel ik mij vol energie 

 
Regelruimte 

1. Ik kan zelf beslissen wanneer ik mijn werk doe 
2. Ik kan zelf beslissen hoe ik mijn werk doe 
3. Ik kan zelf beslissen waar ik mijn werk doe 
4. Ik kan zelf beslissen met wie ik mijn werk doe 

 
Regeldruk 

1. Het kost mij veel tijd om te voldoen aan alle regels en verplichtingen binnen mijn 
organisatie 

2. Richtlijnen en voorschriften zijn in mijn organisatie belangrijker dan mijn ervaring of intuïtie 
3. Sommige regels of richtlijnen waarmee ik te maken heb zijn strijdig met elkaar 
4. Regels en procedures in mijn organisatie maken het mij moeilijk om mijn werk goed te 

doen 
5. Het invullen van formulieren en systemen kost mij veel tijd 
6. Eisen van toezichthouders en inspecties maken het mij moeilijk om mijn werk goed te 

doen 
 

Betrokkenheid bij de organisatie 
1. Ik ervaar problemen van deze organisatie als mijn eigen problemen 
2. Ik voel me emotioneel gehecht aan deze organisatie 
3. Deze organisatie betekent veel voor mij 
4. Ik voel me thuis in deze organisatie 
5. Ik voel me als ‘een deel van de familie’ in deze organisatie  

 
Public Service Motivation 

1. ‘Politiek’ is een vies woord in mijn ogen 
2. Ik heb weinig interesse in het doen en laten van politici 
3. Ik zet me belangeloos in voor de samenleving 
4. Ik vind het belangrijk om een wezenlijke bijdrage aan de publieke zaak te leveren 
5. Ik vind het belangrijker om een wezenlijke bijdrage aan de samenleving te leveren dan om 

persoonlijk succes te hebben 
6. Het algemeen belang dienen is een belangrijke drijfveer in mijn dagelijks leven (op het 

werk of daarbuiten) 
7. Het raakt me als ik mensen in grote problemen zie 
8. Ik bekommer me niet om het welzijn van mensen die ik niet persoonlijk ken 
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9. Ik vind het welzijn van mijn medeburgers heel belangrijk 
10. Als we niet meer solidariteit vertonen, is onze maatschappij gedoemd uiteen te vallen 

 
PSM-fit 

1. Ik draag in mijn werk bij aan de ontwikkeling of uitvoering van overheidsbeleid 
2. Door mijn werk lever ik een bijdrage aan de publieke zaak 
3. In mijn werk lever ik een bijdrage aan het oplossen van problemen van andere mensen 
4. Ik draag met mijn werk bij aan de totstandkoming van een grotere solidariteit in onze 

samenleving 
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