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Samenvatting en conclusies 

In februari 2012 is het scholenpanel van de Algemene Vereniging Schoolleiders uitgenodigd 

een vragenlijst in te vullen over het thema professionalisering in het primair onderwijs.  

Hiervoor is een webvragenlijst ontwikkeld en voorgelegd aan leidinggevenden (op 

bovenschools en schoolniveau) uit het primair onderwijs. 1050 leden die tot de doelgroep 

behoren hebben de vragenlijst (geheel of gedeeltelijk) ingevuld.  

Bestuurlijke inrichting & verhoudingen en leiderschap & organisatieontwikkeling 

meest gekozen professionaliseringsthema’s door leidinggevenden 

Meest genoemde thema’s van 2011 en 2012 waarop de professionalisering gericht is, zijn 

bestuurlijke inrichting & verhoudingen, bedrijfsvoering en leiderschap & 

organisatieontwikkeling bij bovenschools leidinggevenden en leiderschap & 

organisatieontwikkeling, personeel en niet-functiespecifieke competenties bij schoolleiders. 

Aanleiding is de persoonlijke behoefte aan verdieping en competentieontwikkeling en 

specifieke knelpunten en ontwikkelingen in de schoolorganisatie, zoals de veranderde 

bestuurlijke inrichting en mede beïnvloed door de politieke en maatschappelijke (ook 

demografische) ontwikkelingen.  De keuze voor de genoemde onderwerpen is meestal het 

eigen initiatief geweest van de leidinggevende, maar voor de 5% waar dit niet voor geldt, 

zijn (afgaand op antwoorden op open vragen) vermoedelijk veelal bovenschoolse afspraken 

vastgelegd. Bijna alle leidinggevenden hebben in het verleden een managementopleiding 

gevolgd, die door de meerderheid als goed tot uitstekend is ervaren. Ongeveer de helft van 

de leidinggevenden is bij de NSA geregistreerd.  

Scholen focussen vooral op opbrengstgericht werken in 2011 en 2012 

 En omgaan met verschillen speerpunt op tweede plaats in 2012  

Op schoolniveau stonden opbrengstgericht werken, specifieke leergebieden (zoals taal) en 

teamontwikkeling centraal en in 2012 gaat men verder op de ingeslagen weg, gebaseerd op 

de speerpunten in het schoolplan. Omgaan met verschillen wordt eveneens een belangrijk 

thema voor 2012. Ook hier spelen politieke ontwikkelingen en het inspectiekader een grote 

rol.  

Informeel leren door leidinggevenden en werkplekleren door onderwijsgevenden meest 

gebruikte leervormen 

Met name onder leidinggevenden ligt de nadruk op het informele leren, zoals conferenties 

bijwonen en vakliteratuur lezen; een cursus volgen (formeel leren) staat op de derde plaats. 

Bij onderwijsgevenden is staat de cursus op de eerste plaats, daarna volgen vormen van 

leren op de werkplek (collegiale consultatie en coaching). Voor beide groepen geldt dat 

binnen het formeel leren kortdurende trajecten (cursust/ training) een beduidend grotere 

plaats inneemt dan opleidingen. Het volgen van langer durende trajecten (opleidingen), 

zeker op managementvlak, zijn vaak erg duur en de lerarenbeurs kan –volgens 

leidinggevenden - hiervoor niet gebruikt worden door leidinggevenden; een wens die wel 
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meerdere keren is uitgesproken. Op schoolniveau wordt de professionalisering vooral 

vormgegeven op teamniveau, op de tweede plaats ook op individuele basis en deze vinden 

zowel extern als intern plaats. Ook de aansturing en ondersteuning van de leidinggevende is 

bepalend in de professionalisering: leidinggevenden noemen bijvoorbeeld knelpunten in de 

organisatie of signaleren dat medewerkers aan bepaalde competenties moeten werken en 

zien hun eigen professionalisering dan als hulpmiddel om hier sturing aan te geven.  

Professionalisering van leidinggevenden leidt vooral  tot  ervaring 

competentievergroting en toenemende leermotivatie 

De leidinggevenden zijn positief over de opbrengsten van de eigen professionalisering en die 

van de medewerkers aan wie zij leiding geven, vooral ten aanzien van de eigen competenties 

en leermotivatie, die ook doorwerkt op de motivatie van de onderwijsgevenden. 

Professionalisering leidt veelal tot een herbezinning op de visie en strategie binnen de 

organisatie en leidinggevenden zijn beter in staat ontwikkelingen van buitenaf naar de 

praktijk te vertalen.  

Professionalisering van onderwijsgevenden leidt vooral tot verbetering van 

onderwijskwaliteit en primair proces 

Een andere inrichting van het primaire proces en kwaliteitsverbetering van het onderwijs 

zijn de opbrengsten die het sterkst worden ervaren op schoolniveau. Ook ervaren de 

leidinggevenden in sterke mate dat onderwijsgevenden beter zijn gaan samenwerken en 

meer competent zijn. Opvallend is dat in het speciaal onderwijs beduidend minder sterk 

opbrengsten ervaren worden in termen van een andere stijl van leidinggeven, keuze van 

middelen,  inrichting van het primair proces; ook zijn zij gematigd positief over de vertaling 

van ontwikkelingen naar de praktijk als gevolg van de professionalisering.  Het 

basisonderwijs is over deze aspecten beduidend positiever gestemd.  

Leidinggevenden die zelf een gesprek krijgen met het bevoegd gezag, voeren vaker 

gesprekken met hun medewerkers over hun ontwikkeling 

Met de meeste leidinggevenden wordt jaarlijks of vaker door of namens het bevoegd gezag 

een gesprek gevoerd over de eigen ontwikkeling. Maar voor een nog grotere groep geldt dat 

zij zelf jaarlijks of vaker gesprekken voeren met de medewerkers aan wie zij leiding geven. 

Hoe vaker zij zelf een gesprek hebben, hoe vaker zij dit ook voeren met hun medewerkers.  

Ook het nut dat zij ervaren in het gesprek dat zij zelf krijgen hangt positief samen met het 

ervaren nut van het gesprek dat zij met medewerkers voeren.  

Ruim een kwart van de leidinggevenden zegt dat er geen samenhangend 

meerjarenbeleidsplan aanwezig is waarin opleiding en ontwikkeling opgenomen is 

Daarnaast is er een positief verband tussen de aanwezigheid van een meerjarenbeleidsplan 

waarin opleiding en ontwikkeling is opgenomen en de frequentie van gesprekken over de 

ontwikkeling. Een ruime meerderheid geeft aan dat er een dergelijk plan ligt, maar voor 

ruim een kwart geldt dat dit niet het geval is.  
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Schoolbudget en lerarenbeurs meest ingezette middelen voor professionalisering 

Schoolbudget en lerarenbeurs zijn de meest ingezette middelen om aan de ontwikkeling te 

werken; daarbij gaat het meestal om 10% of minder van de leerkrachten in de school. De 

lerarenbeurs wordt ook relatief veel ingezet om aan te sluiten bij individuele ambities van 

personeelsleden. 

Aansluiting op visie en beschikbaar budget leidende criteria 

Criteria die bepalend zijn voor het beschikbaar stellen van dergelijke middelen zijn de 

aansluiting op de visie en het lange termijnbeleid en het beschikbare budget. Voor 

organisaties zonder beleidsplan over de professionalisering is het budget vooral leidend, 

voor organisaties met een plan is de visie meer leidend.  

Vooral de effecten van de professionalisering stimuleren verdere professionalisering  

Het effect van de professionalisering op de motivatie, de contacten met anderen, de 

toepassingsmogelijkheden in de praktijk worden als stimulerende factor ervaren. Ook 

wordt belang gehecht aan goed personeelsmanagement (beleid en rol van de 

leidinggevende) en een kwalitatief goed aanbod. Daarnaast werken de externe 

ontwikkelingen en nieuwe inzichten uit onderzoek over onderwijsthema’s stimulerend voor 

leidinggevenden. Het principiële belang dat gehecht wordt aan een leven lang leren is voor 

veel leidinggevenden reden om actief aan de eigen professionalisering en die van de 

medewerkers te werken.  

Slecht management en beleid vormen naast tijd- en geldgebrek de belangrijkste 

belemmering 

Belemmeringen liggen met name in de factor tijd en geld, maar ook slecht management en 

onvoldoende visie en beleid zijn vaak genoemd. Andere belemmeringen die een rol spelen is 

het ontbreken van een lerende houding of leercultuur en de overdosis aan regelgeving en 

veranderend overheidsbeleid. Door sommige wordt een verplichting ook als belemmering 

ervaren, maar meer dan 90% vindt een verplichting tot professionalisering voor 

bestuurders, leidinggevenden en onderwijsgevenden belangrijk.  
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1.  Inleiding 

Dit onderzoeksverslag gaat over de uitkomsten van het scholenpanelonderzoek met als 

thema professionalisering dat in februari 2012 is uitgezet onder de leden van de AVS. In 

deze rapportage worden de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd. De 

onderzoeksgroep betreft (bovenschools en school-) leidinggevenden in het primair 

onderwijs (basis- en speciaal onderwijs).  Wanneer over leden in deze rapportage wordt 

gesproken, wordt deze specifieke onderzoeksgroep bedoeld.  

 

1.1 Inhoud vragenlijst 

De vragenlijst bestond uit vragen over: 

• de eigen professionalisering in 2011 en de voorgenomen professionalisering in 

2012: thema’s, vorm en opbrengst en vragen over een eventuele gevolgde 

management-/schoolleidersopleiding; 

• de professionalisering binnen de organisatie (school of stichting): thema’s, vorm 

binnen de school en de opbrengst van de professionalisering binnen de school of 

stichting; 

• het beleid rondom professionalisering: gesprekken door en met de leidinggevenden 

over hun eigen professionalisering en die van het personeel aan wie zij leiding 

geven, de aanwezigheid van een meerjarenbeleidsplan en de middelen en criteria 

die gehanteerd worden bij professionalisering; 

• overige aspecten: mening over verplichting professionalisering onderwijsgevenden/ 

leidinggevenden/ bestuurders en over welke stimulerende en belemmerende 

factoren ervaren worden bij professionalisering in algemene of specifieke zin.  

De leidinggevenden op schoolniveau kregen in totaal 28 vragen voorgelegd, de 

bovenschools leidinggevenden 23 vragen.  

1.2 Onderzoeksmethoden en -periode 

Aan de leden is een webvragenlijst voorgelegd. Uit het relatiebestand van de AVS is een 

selectie gemaakt van leden, van wie bekend is dat zij leiding geven aan een of meer scholen 

in het primair onderwijs. Leden van wie niet bekend is welke functie zij bekleden, zijn ook 

uitgenodigd. Alle respondenten kregen een startvraag waarbij ze konden aangeven of en 

welke leidinggevende functie zij uitoefenen, zodat alleen de responsgroep overbleef die tot 

de onderzoeksgroep behoort. Leden die ingeschreven staan bij de AVS als postactieve leden 

of als werkzaam in het voortgezet onderwijs zijn niet uitgenodigd. Van circa 160 leden die 

(vermoedelijk) tot de onderzoeksgroep behoren is het e-mailadres onbekend.  
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Alle geselecteerde leden hebben een uitnodigingsbericht ontvangen met daarin een 

persoonlijke link naar de vragenlijst, gekoppeld aan de gegevens in het relatiebestand van 

de AVS.  

De veldwerkperiode van de vragenlijst bedroeg ruim drie weken (van 3 februari  tot en met 

26 februari); elf dagen na de start is een herinneringsmail naar de leden gestuurd, die de 

vragenlijst (nog) niet afgerond hadden.  

 

1.3 Respons en representativiteit 

In totaal zijn 1085 leden aan de vragenlijst begonnen. Daarvan hebben 128 leden 

aangegeven een bovenschoolse leidinggevende functie te hebben, waarin zij schoolleiders 

aansturen en 922 leden die een leidinggevende functie op schoolniveau hebben. Deze - in 

totaal -  1050 leden hebben de vragenlijst verder ingevuld. Voor de 35 leden die aangegeven 

hebben geen of een andere leidinggevende functie te hebben, is de vragenlijst beëindigd. De 

responsgrootte is voldoende om met 95% betrouwbaarheid uitspraken te doen over de 

totale doelgroep.   

Er is bij acht variabelen op representativiteit getoetst (zie bijlage 1). De responsverdeling op 

deze variabelen is vergeleken met de verdeling in het relatiebestand van de AVS. Daaruit 

komt naar voren dat de verdeling naar geslacht en leerlingenaantal goed is.  Binnen de 

functie zijn (meerscholen)directeuren licht oververtegenwoordigd tegenover adjunct-

directeuren. Binnen de leeftijdsgroepen zijn 40- tot 50-jarigen iets ondervertegenwoordigd 

en 50- tot 55 en 60- tot 65- jarigen licht oververtegenwoordigd. Leden werkzaam in het 

basisonderwijs zijn oververtegenwoordigd en met name binnen het confessioneel 

onderwijs is de respons relatief groot. Tot slot zijn de provincies Noord- Brabant en 

Limburg  en de regio’s zuid en zuid- west licht oververtegenwoordigd. 

 

1.4 Leeswijzer 

De uitkomsten worden gepresenteerd in tekst, tabellen en diagrammen. Daarnaast is er een 

beperkt aantal citaten geselecteerd per hoofdstuk uit de (half)open vragen. Er zijn 

vergelijkende analyses gedaan op deelgroepen binnen de onderzoeksgroep en er zijn 

correlaties getoetst tussen enkele variabelen. Wanneer verschillen of verbanden significant 

zijn, wordt dit met een asterisk (*) aangegeven. Dit zijn uitkomsten, waarvan de gevonden 

verschillen of verbanden bij een waarschijnlijkheid van 95% niet op toeval berusten. Enkele 

zijn in de tekst vermeld. Om alle uitkomsten op de verdiepende analyses te vinden, gaat u 

naar bijlage 3.  
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In de vergelijkende analyses zijn de volgende achtergrondkenmerken meegenomen: 

Respondentkenmerken: 

1- aantal functiejaren in klassen (0-5, 5-10, 10-20, 20 of meer), 

2- geslacht, 

3- niveau van leidinggeven (bovenschools, schools), 

4- leeftijd (vanaf 20 jaar, in klassen van 5 jaar). 

Organisatiekenmerken: 

5- denominatie (algemeen bijzonder, confessioneel, openbaar en overig), 

6- onderwijssoort (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs), 

7- leerlingenaantal schoolorganisatie (50-100, 100-200, 200-400, 400-600, 600 of 

meer), 

8- provincie, 

9- regio (midden, noord, noord- west, oost, zuid, zuid- west). 

Sommige vragen zijn op een vijfpuntsschaal bevraagd (c.q. helemaal oneens, oneens, 

neutraal, mee eens, helemaal mee eens). Bij deze vragen is een gemiddelde score berekend. 

Daarvoor geldt hoe hoger de score, hoe sterker men het eens is met de betreffende stelling. 

Met een kleur is aangegeven of de gemiddelde score positief, neutraal of kritisch 

geïnterpreteerd is1: 

 

 

 

 

 

In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de professionaliseringsthema’s van de 

leidinggevenden en van de onderwijsgevenden (thema’s op schoolniveau). In hoofdstuk drie 

komt de professionaliseringsvorm van beide groepen aan bod. Vervolgens wordt in 

hoofdstuk vier ingegaan op de ervaren opbrengsten van de professionalisering en in 

hoofdstuk vijf op het beleid rondom professionalisering. Tot slot worden, eveneens in 

hoofdstuk vijf, de uitkomsten beschreven van een aantal stellingen dat voorgelegd is met 

betrekking tot een verplichting tot professionalisering en wordt ingegaan op de mening (in 

categorieën) over welke factoren stimulerend dan wel belemmerend werken bij het 

professionaliseren volgens de respondenten. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met de 

belangrijkste conclusies.  

In bijlage 1 is een populatie- en responsoverzicht opgenomen. In bijlage 2 is een overzicht 

van de clusters op open en halfopen vragen weergegeven. Dit is uitgebreider dan wat in de 

hoofdstukken aan bod komt. In bijlage 3 zijn de uitkomsten van de verdiepende analyses 

weergegeven. Een tabellenboek met frequenties van de antwoorden op alle gesloten vragen 

vormt een separaat document bij deze rapportage.  

  

                                                           
1 De interpretatie is door de onderzoeker gemaakt.  

      ≥3,5 3,0 tot  3,5       <3,0 
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2.  De professionaliseringsthema’s  

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten met betrekking tot de professionaliseringsthema’s 

beschreven. In 2.1 gaan we kort in op de eerder gevolgde managementopleiding. In pararaaf 

2.2 beschrijven we de thema’s van de leidinggevenden in 2011 en 2012. In paragraaf 2.3 

komen de gekozen thema’s van de onderwijsgevenden, gericht op schoolontwikkeling, aan 

de orde. In 2.4 sluiten we af met conclusies. 

2.1 In het verleden gevolgde managementopleiding 

Negen op de tien de leidinggevenden hebben een management- of schoolleidersopleiding 

gevolgd; dat zijn 932 leden in dit onderzoek. Voor de meeste van hen is het meer dan vijf 

jaar geleden dat zij deze opleiding gevolgd hebben. Een op de drie leden binnen deze groep 

heeft de opleiding gedaan bij  Magistrum. Interstudie NDO en een opleiding bij hogescholen 

worden door ruim 10% genoemd. 

Sommige leidinggevenden (n=166) hebben bij een andere instantie de 

managementopleiding gevolgd, zoals de AVS, CPS, IJsselgroep, NES en Esan (zie bijlage 2.1).  

Meer dan de helft waardeert de gevolgde opleiding als goed tot uitstekend en minder dan 

5% vond de opleiding matig tot slecht.  

 

526 leden (i.e. circa de helft) zijn bij de NSA geregistreerd.  Er zijn geen significante 

verschillen tussen de beide groepen leidinggevenden (bovenschools of schools) gevonden.  

 

2.2 Professionaliseringsthema’s leidinggevenden in 2011 en 2012  

Aan zowel bovenschools leidinggevenden als aan schoolleiders is gevraagd waarop hun 

professionalisering in 2011 was gericht en welke thema’s centraal staan in 2012.  

De top drie van de bovenschools leidinggevenden is: 

1) bestuurlijke inrichting en verhoudingen (64%), 

2) bedrijfsvoering (54%), 

3) leiderschap en organisatieontwikkeling (41%). 

Dit zijn ook de meest genoemde thema’s voor 2012. 

 



 

 

 

Figuur 2.1 Professionaliseringsthema

(n=109), in procenten 

 

Voor schoolleiders bestaat de top drie uit:

1) leiderschap en organisatieontwikkeling (57%),

2) personeel (40%), 

3) ontwikkeling niet- functiespecifieke competenties (30%).

Dit zijn ook de meest genoemde thema’s voor 2012.

 

Figuur 2.2 professionaliseringsthema’s schoolleiders in 2011 (n
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Figuur 2.1 Professionaliseringsthema’s bovenschools leidinggevenden in 2011 (n=120) en voor 

bestaat de top drie uit: 

leiderschap en organisatieontwikkeling (57%), 

functiespecifieke competenties (30%). 

Dit zijn ook de meest genoemde thema’s voor 2012. 
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“Ik wil in staat zijn om sturing te kunnen geven aan het proces om opbrengstgericht 

werken op mijn school te realiseren.” 

 

De verschillen tussen bovenschools leidinggevenden en schoolleiders zijn bij enkele thema’s 

significant. Bovenschools leidinggevenden hebben zich veel meer dan schoolleiders gericht 

op de bestuurlijke inrichting, terwijl schoolleiders zich meer gericht hebben op leiderschap, 

communicatie en personeel (*). De focus op leiderschap staat vaak in het teken van 

speerpunten op school, zoals opbrengstgericht werken (c.q. opbrengstgericht leiderschap) 

en handelingsgericht werken/ passend onderwijs (c.q. onderwijskundig leiderschap) (zie 

2.3 thema’s onderwijsgevenden).  

 

“Binnen het team zijn we bezig met opbrengstgericht werken. De opleiding die ik gevolgd heb, 

was met name gericht op coachend leidinggeven. Aansturen op gedrag van leerkrachten levert 

de beste resultaten op is mijn ervaring.” 

 

Verder valt de grote stijging in 2012 op bij het thema huisvesting (weliswaar het minst 

genoemde thema) en communicatie en - specifiek voor schoolleiders - ook de stijging bij de 

thema’s organisatiebeheer en bedrijfsvoering. Thema’s die aanvullend zijn genoemd voor 

2012 zijn onder meer strategie en ondernemerschap en onderwijskundig leiderschap. 

Enkelen hebben nog niet bepaald waarop ze zich gaan richten in 2012 (zie bijlage 2.3).  

 

De meest genoemde aanleidingen om deze thema’s ter hand te nemen zijn de persoonlijke 

behoefte aan verdieping en verrijking en het bijblijven, de knelpunten en ambities binnen 

de school die vragen om professionalisering van de leidinggevende op een bepaald vlak, 

maar ook de externe ontwikkelingen, zoals overheidsbeleid. In sommige gevallen is het 

professionaliseringsaanbod bestuurlijk bepaald. In 2012 valt ook op dat veranderingen in 

de organisatie op ‘harde’ kenmerken en in relatie tot de externe omgeving belangrijke 

factoren zijn, zoals nieuwe huisvesting, ketensamenwerking, nieuwe bestuurlijke en 

organisatiestructuren, onder meer als gevolg van veranderende wetgeving (zie bijlage 2.4 

en 2.5). 

 

“Als directeur van een sbao is de ontwikkeling rondom Passend Onderwijs best belangrijk: wat 

wordt onze positie, hoe stemmen we af? Ondanks de vele onduidelijkheden, is het strategisch 

van belang om hier toch bij te blijven.” 
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Voor bijna alle leidinggevenden geldt dat zij zelf het initiatief hiertoe genomen hebben. Van 

de 5% die aangegeven hebben dat anderen het initiatief hebben genomen, zijn dit vooral 

leden werkzaam in de regio’s noord en zuid (*).Gebaseerd op antwoorden en opmerkingen 

bij open vragen kan geconcludeerd worden dat voor de 5% leidinggevenden geldt dat er 

bovenschools afspraken zijn gemaakt over de professionaliseringsthema’s.  

 

2.3 De professionaliseringsthema’s onderwijsgevenden in 2011 en 2012 

De professionaliseringsthema’s waar onderwijsgevenden zich voornamelijk op hebben 

gericht in 2011 zijn: 

1) opbrengstgericht werken (81%), 

2) specifieke leergebieden, zoals rekenen en taal (52%), 

3) teamontwikkeling (43%). 

 

“Opbrengst gericht lijkt mij wel duidelijk.  Teamontwikkeling omdat we als team al lang een 

vaste kern hebben en niet altijd wordt gezegd wat men denkt of dient te zeggen.” 

 

“De inspectie voor het onderwijs, het ministerie en mijn bestuur willen de opbrengsten van het 

onderwijs verhogen. Ik als schoolleider wil ook goede resultaten van het onderwijs op mijn 

school, waaronder hoge opbrengsten op lees- taal- en rekengebied.” 

 

Managementontwikkeling is weinig genoemd, evenals het thema begeleiding, zoals (M)RT, 

SVIB en coaching. 

In 2012 verschuift het accent: opbrengstgericht werken blijft op nummer één staan (82%), 

maar op de tweede plaats volgt nu omgaan met verschillen (48%) en op een gedeelde derde 

plaats specifieke leergebieden (43%) en ontwikkeling van lerarencompetenties (42%). 

 

 

“Krimp van het personeelsbestand zorgt ervoor dat we ons moeten professionaliseren op het 

gebied van klassenmanagement en leerkrachtvaardigheden in een combinatiegroep.  We gaan 

ons ook richten op ouders.” 

 

“Omgaan met verschillen, ook binnen het team.” 

 

De overige thema’s die door enkele schoolleiders zijn genoemd, betreffen vooral het 

handelingsgericht werken (HGW) en  werken aan een professionele cultuur en manier van 

werken (zie bijlage 2.6 en 2.7). 

 



 

 

 

Figuur 2.3 Professionaliseringsthema’s 

procenten  

 

De belangrijkste aanleidingen volgens de schoolleiders voor de gekozen thema’s in 2011 

zijn de speerpunten in het schoolplan en de eisen van de inspectie en wetgeving rondom 

passend onderwijs en opbrengstgericht werken. 

 

“We waren een zwakke school, de leerkrachten moesten veranderen.”

 

Ook in 2012 spelen deze aanleidingen een grote rol: nu wordt vooral genoemd de 

doorontwikkeling naar aanleiding van de ingeslagen weg en opnieuw de inspectie

wetgeving (zie bijlage 2.8 en 2.9).

 

“We hebben nog een weg te gaan m.b.t. opbrengstgericht werken. We zijn bezig met "Wat 

werkt op school"van Marzano. De eerste jaren hebben we besteed aan de didactische 

structuren binnen de instructie en nu zij
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2.4 Conclusies  

Bestuurlijke inrichting voor bovenschools leidinggevenden en leiderschap voor schoolleiders 

zijn de belangrijkste focus voor deze groep. Vaak is leiderschap specifiek gericht op een 

speerpunt volgend uit het schoolplan, dat op haar beurt weer is beïnvloed door externe en 

interne ontwikkelingen van de schoolorganisatie. Op bestuurlijk vlak doen zich veel 

veranderingen voor mede als gevolg van Good Governance, op leiderschapsvlak zijn thema’s 

als opbrengstgericht werken en passend onderwijs actueel. De leidinggevenden zoeken 

naar tools en manieren om sturing te geven aan deze ontwikkelingen.  

De meeste leidinggevenden nemen zelf initiatieven in de professionalisering, maar voor 

sommige geldt een top down beleid waarin inhoudelijke keuzes reeds zijn gemaakt.  

 

De schoolontwikkeling (professionalisering van onderwijsgevenden) heeft zich met name 

gericht op opbrengstgericht werken, specifieke leergebieden  en teamontwikkeling. Voor 2012 

zijn daar bij gekomen het omgaan met verschillen en ontwikkeling van lerarencompetenties. 

De ontwikkeling van lerarencompetenties is significant vaker aangegeven als belangrijk 

thema voor 2012 in het speciaal (basis)onderwijs dan in het regulier basisonderwijs. Het 

thema omgaan met verschillen speelt sterker in het basisonderwijs dan in het speciaal 

(basis) onderwijs. Uit antwoorden op open vragen komt naar voren dat het overheidsbeleid 

en de inspectie-eisen noodzaken tot vergroting van bekwaamheden. Veel investeringen zijn 

eerder ingezet en worden vervolgd in 2012.  

  



 

 

 

3.  De professionaliseringsvormen 

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manieren de leidinggevenden

onderwijsgevenden gewerkt hebben aan de professionalisering. Professionalisering kan 

vorm krijgen op verschillende manieren, zoals in teamverban

coaching. In paragraaf 3.1 wordt ingegaan op de vormen van professionaliser

leidinggevenden en in 3.2 op die van de onderwijsgevenden binnen de scholen. 

worden de conclusies van dit hoofdstuk beschreven. 

3.1 De professionalisering

De meest voorkomende manieren

2011, zijn voor de leidinggevenden

� het bijwonen van confer

� het bijhouden van va

� het volgen van een cursus of training

 

Conferenties worden beduidend vaker genoemd door bovenschools leidinggevenden 

(nummer één in de top drie) dan door schoolleiders (nummer drie in de top drie).

tot vier op de tien leidinggevenden worden ook coaching

en werkplekleren genoemd. 

relatief weinig leidinggevenden 

zijn genoemd, zijn leervormen als leernetwe

leergemeenschappen (zie bijlage 2.10).
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In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manieren de leidinggevenden

onderwijsgevenden gewerkt hebben aan de professionalisering. Professionalisering kan 

vorm krijgen op verschillende manieren, zoals in teamverband of individueel, een opleiding, 

coaching. In paragraaf 3.1 wordt ingegaan op de vormen van professionaliser

leidinggevenden en in 3.2 op die van de onderwijsgevenden binnen de scholen. 
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De professionaliseringsvorm leidinggevenden in 2011 

De meest voorkomende manieren, waarop de professionalisering vormgegeven was in 

voor de leidinggevenden: 

et bijwonen van conferenties en netwerkbijeenkomsten (71% en 44%)

et bijhouden van vakliteratuur/ tijdschriften (65%), 

van een cursus of training (62% en 56%). 

en beduidend vaker genoemd door bovenschools leidinggevenden 

(nummer één in de top drie) dan door schoolleiders (nummer drie in de top drie).

tot vier op de tien leidinggevenden worden ook coaching, intervisie, collegiale consultatie 

en werkplekleren genoemd. Minst genoemde vorm is E-learning. Ook een opleiding is door 

relatief weinig leidinggevenden genoemd.  Enkele overige vormen die door leidinggevenden 

zijn genoemd, zijn leervormen als leernetwerken, netwerkbijeenkomsten, 

(zie bijlage 2.10). 
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In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manieren de leidinggevenden en 

onderwijsgevenden gewerkt hebben aan de professionalisering. Professionalisering kan 

d of individueel, een opleiding, 

coaching. In paragraaf 3.1 wordt ingegaan op de vormen van professionalisering van de 

leidinggevenden en in 3.2 op die van de onderwijsgevenden binnen de scholen. In 3.3. 
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3.2 De professionaliseringsvorm onderwijsgevenden in 2011 

De top drie professionaliseringsvormen van 

1) het volgen van een cursus of training (64%),

2) collegiale consultatie (47%),

3) coaching en werkplekleren (45

 

In onderstaande figuur is de professionaliseringsvorm van de leidinggevenden (hier: beide 

groepen leidinggevenden

professionaliseringsvorm van de onderwijsgevenden geplaatst. 
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onderwijsgevenden). Ook cursussen en werkplekleren zijn vaker genoemde vormen bij de 

professionalisering van de onderwijsgevenden dan bij die van de leidinggevenden. 

Opleidingen en E-learning

professionalisering van de onderwijsgevenden die genoemd zijn, zijn 

netwerkbijeenkomsten, studiedagen en teamdagen (zie bijlage 2.11).
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learning komen even frequent voor. Overige vormen van 

professionalisering van de onderwijsgevenden die genoemd zijn, zijn 

netwerkbijeenkomsten, studiedagen en teamdagen (zie bijlage 2.11). 
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3.3 Conclusies  

Met name onder leidinggevenden ligt de nadruk op het informele leren, zoals conferenties 

bijwonen en vakliteratuur lezen; een cursus volgen (formeel leren) staat op de derde plaats. 

Bij onderwijsgevenden is staat de cursus op de eerste plaats, daarna volgen vormen van 

leren op de werkplek (collegiale consultatie en coaching). Voor beide groepen geldt dat 

binnen het formeel leren kortdurende trajecten (cursust/ training) een beduidend grotere 

plaats inneemt dan opleidingen. Het volgen van langer durende trajecten, zoals opleidingen, 

komt minder voor. Uit nadere analyses blijkt dat degenen die wel een opleiding volgen of 

gevolgd hebben, met name leidinggevenden zijn die relatief kort werkzaam zijn in hun 

huidige functie en jonger dan 50 jaar zijn.  

Uit open vragen komt het beeld naar voren dat opleidingen, zeker op managementvlak, erg 

duur zijn en gezien de huidige bezuinigingen vanwege het kostenaspect minder gebruikte 

leervormen zijn.  

 

Professionalisering op teamniveau komt het meeste voor en bij de helft (ook) door 

aansturing en ondersteuning van de leidinggevende. Leidinggevenden noemen bijvoorbeeld 

knelpunten in de organisatie of signaleren dat medewerkers aan bepaalde competenties 

moeten werken en zien hun eigen professionalisering dan als hulpmiddel om hier sturing 

aan te geven. Ongeveer de helft geeft aan dat er ook op individuele basis aan 

professionalisering is gewerkt: deze leidinggevenden geven ook vaker aan dat er sprake is 

van een opleiding en professionalisering die extern plaatsvindt (zie ook hoofdstuk 5, p.27).  
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4.  Opbrengsten professionalisering ten behoeve van 

organisatieontwikkeling  

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke opbrengsten leidinggevenden ervaren hebben van 

hun eigen professionalisering (4.1) en van de professionalisering van de mensen aan wie ze 

leiding geven ten aanzien van de organisatie- en competentieontwikkeling (4.2). In 4.3 

komen de conclusies aan bod.  

4.1 Opbrengsten eigen professionalisering volgens leidinggevenden 

Aan de leidinggevenden is gevraagd in welke mate zij bepaalde opbrengsten van hun eigen 

professionalisering ervaren hebben. Gemiddeld genomen vinden de leidinggevenden dat 

hun professionalisering op veel aspecten geleid heeft tot positieve opbrengsten. Het sterkst 

zijn zij van mening dat hun professionalisering geleid heeft tot vergroting van eigen 

competenties en een hogere leermotivatie. In veel mindere mate wordt een andere stijl van 

leidinggeven en een andere keuze in middelen als gevolg van de professionalisering 

ervaren.  De schoolleiders hebben aanvullend nog een stelling beantwoord: iets minder dan 

de helft geeft aan dat de professionalisering tot een andere inrichting van het primaire 

proces heeft geleid (zie tabel 4.1). 
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Tabel  4.1 Opbrengst eigen professionalisering volgens leidinggevenden, in procenten en gemiddelde 

scores (n=930) 

Mijn professionalisering 

heeft (mede) geleid tot…. 

(helemaal) 

oneens 

neutraal (helemaal) 

mee eens 

gemid-

delde 

score 

weet 

niet/ 

geen 

mening 

een herbezinning op de 

strategie binnen onze 

school/stichting 

12,3 20,4 66,1 3,7 1,2 

een andere stijl van 

leidinggeven 

21,0 27,7 50,3 3,4 1,0 

een andere inrichting van 

ondersteunende 

processen (bv.overleg- 

structuur, werkgroepen, 

administratie) 

16,9 23,4 58,6 3,5 1,1 

een andere keuze in 

middelen (bv.lesmethode, 

verdeling financiën) * 

29,8 31,8 36,9 3,1 1,5 

vergroting van mijn 

competenties 

1,1 4,8 92,4 4,4 1,7 

een betere vertaling door 

mij van externe 

ontwikkelingen naar onze 

schoolpraktijk/ de praktijk 

binnen onze stichting 

6,2 18,4 73,7 3,9 1,7 

een hogere leerbereidheid 

van het  personeel aan wie 

ik leiding geef 

12,7 31,1 54,5 3,6 1,7 

meer motivatie om me te 

blijven ontwikkelen in 

mijn werk 

7,1 12,8 78,2 4,1 1,9 

Opbrengst eigen 

professionalisering 

- - - 3,7 - 

een andere inrichting van 

het primaire proces (het 

onderwijsproces) (alleen 

leidinggevenden op 

schoolniveau, n=821) 

23,6 27,2 48,6 3,3 0,5 

* met name bovenschools leidinggevenden (gemiddeld 3,5) geven aan dat dit (mede) een effect is van 

hun professionalisering, vergeleken met de schoolleiders (3,1).  
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4.2 Opbrengsten professionalisering van schoolleiders en onderwijsgevenden 

In onderstaande tabel is te zien in welke mate de schoolleiders vinden dat onderstaande 

opbrengsten van toepassing zijn voor de school en de onderwijsgevenden aan wie zij leiding 

geven.  Alle aspecten laten een positief tot zeer positief beeld zien. Het meest positief zijn zij 

over de opbrengsten ten aanzien van de onderwijskwaliteit en het primaire proces. Ook zijn 

zij zeer positief over de opbrengsten wat betreft het competentieniveau van de 

onderwijsgevenden en de samenwerking tussen de onderwijsgevenden.  

 

Tabel  4.2: Opbrengst professionalisering van onderwijsgevenden voor ontwikkeling van de school en 

competenties volgens leidinggevenden, in procenten en gemiddelde scores (n=784) 

De professionalisering 

heeft (mede) geleid tot…. 

(helemaal) 

oneens 

neutraal (helemaal) 

mee eens 

gemid-

delde 

score 

weet 

niet/ 

geen 

mening 

een verbetering van de 

onderwijskwaliteit 

1,0 7,1 91,6 4,2 0,3 

een verbetering van het 

primair proces  

1,1 7,3 91,2 4,2 0,4 

hogere leerlingprestaties 2,2 26,8 69,1 3,9 1,9 

een betere samenwerking 

tussen de onderwijs-

gevenden 

1,8 20,9 76,8 4,0 0,5 

meer efficiëntie in het werk 

van de onderwijsgevenden 

5,7 30,1 63,5 3,7 0,6 

een hoger competentie-

niveau van de onderwijs-

gevenden 

2,4 14,3 82,8 4,0 0,5 

meer werkplezier bij de 

onderwijsgevenden 

7,3 35,3 56,6 3,6 0,8 

meer motivatie van de 

onderwijsgevenden om zich 

te blijven ontwikkelen in 

hun werk 

5,1 29,0 64,5 3,8 1,4 

Opbrengst 

professionalisering 

- - - 3,9 - 

 

Ook voor bovenschools leidinggevenden geldt dat zij op alle voorgelegde  aspecten de 

opbrengsten van de professionalisering van de schoolleiders als positief ervaren. Het meest 

positief zijn zij over opbrengsten ten aanzien van de onderwijskwaliteit en het 

competentieniveau van de schoolleiders.  
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Tabel  4.2: Opbrengst professionalisering van schoolleiders voor de ontwikkeling van de school en 

competenties volgens bovenschools leidinggevenden, in procenten en gemiddelde scores (n=108) 

Mijn professionalisering 

heeft (mede) geleid tot…. 

(helemaal) 

oneens 

neutraal (helemaal) 

mee eens 

gemid-

delde 

score 

weet 

niet/ 

geen 

mening 

een verbetering van de 

onderwijskwaliteit 

0,0 9,3 88,9 4,2 1,9 

hogere leerlingprestaties 0,9 26,9 70,4 3,9 1,9 

een betere samenwerking 

tussen de schoolleiders 

3,7 19,4 74,1 3,9 2,8 

meer efficiëntie in het 

werk van de schoolleiders 

5,6 31,5 59,3 3,7 3,7 

een hoger competentie-

niveau van de choolleiders 

0,0 13,0 84,3 4,2 2,8 

meer werkplezier bij de 

schoolleiders 

3,7 36,1 55,6 3,7 4,6 

meer motivatie van de 

schoolleiders om zich te 

blijven ontwikkelen in hun 

werk 

1,9 25,0 69,4 3,9 3,7 

Opbrengst 

professionalisering 

- - - 3,9 - 
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4.3 Conclusies  

De leidinggevenden zijn (zeer) positief over de opbrengsten van de eigen 

professionalisering en die van de medewerkers aan wie zij leiding geven. Over enkele 

specifieke opbrengsten zijn de leidinggevenden sterker positief dan over andere: met name 

de eigen competentievergroting en toegenomen motivatie worden sterk ervaren. Deze 

motivatie werkt ook door op de leerbereidheid van de onderwijsgevenden. Een andere stijl 

van leidinggevenden wordt relatief iets minder vaak genoemd als opbrengst. Waarschijnlijk 

houdt de competentievergroting vooral in dat er een nieuwe kijk op de strategie van de 

organisatie ontstaat, de betekenis van externe ontwikkelingen voor de school en meer of 

andere manieren zijn ontwikkeld om sturing te geven aan actuele processen, waarbij de stijl 

van leidinggeven an sich niet sterk wijzigt.  

 

Op schoolniveau zijn de positieve uitschieters in opbrengsten een andere inrichting van het 

primaire proces en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Ook ervaren de 

leidinggevenden in sterke mate dat onderwijsgevenden beter zijn gaan samenwerken en de 

meer competent zijn. Opvallend is dat het speciaal onderwijs zich meer kritisch uitlaat over 

de opbrengsten ten aanzien van de stijl van leidinggeven, de keuze van middelen, de 

inrichting van het primair proces en – in gematigd positieve zin - de vertaling van 

ontwikkelingen naar de praktijk.  Het basisonderwijs is over deze aspecten beduidend 

positiever gestemd (zie bijlage 3). 

 

Resumerend is competentievergroting voor alle drie de groepen (bovenschoolse 

leidinggevenden, schoolleiders en onderwijsgevenden) de sterkste opbrengst die ervaren 

wordt.   

  



 

 

 

5.  Beleid rond professionalisering

In dit hoofdstuk wordt beschreven 

en voeren over opleiding en ontwikkeling (5.1). Ook wordt ingegaan op de inzet van 

middelen en de besliscriteria bij professionalisering en of er sprake is van een 

samenhangend beleidsplan op het terrein van opleiding en ontwikkeling (5.2)

worden de meningen gepresenteerd ten aanzien van een verplichting tot 

professionalisering voor verschillende groepen onderwijsprofessionals en in 5.4 de mening 

over welke factoren van invloed zijn op de professionalisering. In 5.5. ten slotte word

conclusies van dit hoofdstuk op een rij gezet. 

5.1 Gesprekken over opleiding en ontwikkeling

In onderstaande figuur is te zien hoe vaak met de verschillende groepen een gesprek 

gevoerd wordt over de eigen ontwikkeling: voor zowel de bovenschoolse le

de schoolleiders en de onderwijsgevenden geldt dat ongeveer de helft eenmaal per jaar een 

gesprek krijgt (49-52%). Opvallend is dat ruim een kwart van de leidinggevenden minder 

dan een keer per jaar of nooit een gesprek 

meerdere keren per jaar een gesprek voeren met de medewerkers aan wie zij leiding geven

(45%). Toch is er wel een (

gesprekken: leidinggevenden die nooit 

gesprek en leidinggevenden die meerdere keren per jaar een gesprek krijgen, voeren ook 

zelf vaak meerdere keren per jaar een gesprek 

 

Figuur 5.1 Frequentie van: gesprekken over ontwikkeling met leidinggevenden zelf (n=919),

door bovenschools leidinggevenden met schoolleiders (n=108) en 

onderwijsgevenden (n=777), in procenten
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Beleid rond professionalisering 

In dit hoofdstuk wordt beschreven of en hoe vaak de leidinggevenden ge

en voeren over opleiding en ontwikkeling (5.1). Ook wordt ingegaan op de inzet van 

middelen en de besliscriteria bij professionalisering en of er sprake is van een 

samenhangend beleidsplan op het terrein van opleiding en ontwikkeling (5.2)

worden de meningen gepresenteerd ten aanzien van een verplichting tot 

professionalisering voor verschillende groepen onderwijsprofessionals en in 5.4 de mening 

over welke factoren van invloed zijn op de professionalisering. In 5.5. ten slotte word

conclusies van dit hoofdstuk op een rij gezet.  

Gesprekken over opleiding en ontwikkeling 

In onderstaande figuur is te zien hoe vaak met de verschillende groepen een gesprek 

gevoerd wordt over de eigen ontwikkeling: voor zowel de bovenschoolse le

de schoolleiders en de onderwijsgevenden geldt dat ongeveer de helft eenmaal per jaar een 

52%). Opvallend is dat ruim een kwart van de leidinggevenden minder 

dan een keer per jaar of nooit een gesprek krijgt (27%), terwijl zij zelf wel vaker eenmaal of 

meerdere keren per jaar een gesprek voeren met de medewerkers aan wie zij leiding geven

. Toch is er wel een (weliswaar zwak) verband tussen de frequentie van de 

gesprekken: leidinggevenden die nooit een gesprek krijgen, voeren ook vaker zelf nooit een 

gesprek en leidinggevenden die meerdere keren per jaar een gesprek krijgen, voeren ook 

zelf vaak meerdere keren per jaar een gesprek  met hun medewerkers (*). 

gesprekken over ontwikkeling met leidinggevenden zelf (n=919),

door bovenschools leidinggevenden met schoolleiders (n=108) en  gesprekken door schoolleiders met 

onderwijsgevenden (n=777), in procenten 
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of en hoe vaak de leidinggevenden gesprekken krijgen 

en voeren over opleiding en ontwikkeling (5.1). Ook wordt ingegaan op de inzet van 

middelen en de besliscriteria bij professionalisering en of er sprake is van een 

samenhangend beleidsplan op het terrein van opleiding en ontwikkeling (5.2). In 5.3 

worden de meningen gepresenteerd ten aanzien van een verplichting tot 

professionalisering voor verschillende groepen onderwijsprofessionals en in 5.4 de mening 

over welke factoren van invloed zijn op de professionalisering. In 5.5. ten slotte worden de 

In onderstaande figuur is te zien hoe vaak met de verschillende groepen een gesprek 

gevoerd wordt over de eigen ontwikkeling: voor zowel de bovenschoolse leidinggevenden, 

de schoolleiders en de onderwijsgevenden geldt dat ongeveer de helft eenmaal per jaar een 

52%). Opvallend is dat ruim een kwart van de leidinggevenden minder 

(27%), terwijl zij zelf wel vaker eenmaal of 

meerdere keren per jaar een gesprek voeren met de medewerkers aan wie zij leiding geven 

zwak) verband tussen de frequentie van de 

esprek krijgen, voeren ook vaker zelf nooit een 

gesprek en leidinggevenden die meerdere keren per jaar een gesprek krijgen, voeren ook 

met hun medewerkers (*).  

 
gesprekken over ontwikkeling met leidinggevenden zelf (n=919),  gesprekken 

door schoolleiders met 

gesprekken door bevoegd 

gezag met leidinggevende



 

 

 

Van alle leidinggevenden met wie (weleens

gevoerd, ervaart 85% dit als redelijk tot zeer 

volledig zinloos.  De ervaring met de gesprekken die zij zelf voeren met de medewerkers 

aan wie zij leiding geven, is b

gesprekken met de onderwijsgevenden redelijk tot zeer zinvol en 100% van de 

bovenschools leidinggevenden vindt de gesprekken met de schoolleiders redelijk tot zeer 

zinvol.  

Figuur 5.2 Ervaren zin van de gesprekken

bovenschools leidinggevenden met schoolleiders (n=10

(n=770), in procenten 

 

5.2 Beleidsplan, middelen en criteria

Ruim een kwart van de leidinggevenden geeft aan dat de organisatie geen samenhangend 

meerjarenbeleidsplan heeft. 

schoolorganisaties (200-600 leerlingen). Op andere organisatiekenmerken, zoals 

onderwijssoort en denominatie zijn geen significante verschillen gevonden.

Figuur 5.3 Aanwezigheid samenhangend meerjarenbeleidsplan waarin opleiding en ontwikkeling is

opgenomen, in procenten (n=883)
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Van alle leidinggevenden met wie (weleens) een gesprek over de eigen ontwikkeling wordt 

85% dit als redelijk tot zeer zinvol en 15% ervaart het als redelijk tot 

volledig zinloos.  De ervaring met de gesprekken die zij zelf voeren met de medewerkers 

aan wie zij leiding geven, is beduidend positiever: 96% van de schoolleiders vindt de 

gesprekken met de onderwijsgevenden redelijk tot zeer zinvol en 100% van de 

bovenschools leidinggevenden vindt de gesprekken met de schoolleiders redelijk tot zeer 

gesprekken: over de ontwikkeling met leidinggevenden zelf (n=

bovenschools leidinggevenden met schoolleiders (n=103) en door schoolleiders met onderwijsgevenden 

 

Beleidsplan, middelen en criteria 

Ruim een kwart van de leidinggevenden geeft aan dat de organisatie geen samenhangend 

meerjarenbeleidsplan heeft. Binnen deze groep zijn er relatief veel middelgrote 

600 leerlingen). Op andere organisatiekenmerken, zoals 

onderwijssoort en denominatie zijn geen significante verschillen gevonden.

 
Aanwezigheid samenhangend meerjarenbeleidsplan waarin opleiding en ontwikkeling is

(n=883)2 
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) een gesprek over de eigen ontwikkeling wordt 

zinvol en 15% ervaart het als redelijk tot 

volledig zinloos.  De ervaring met de gesprekken die zij zelf voeren met de medewerkers 

eduidend positiever: 96% van de schoolleiders vindt de 

gesprekken met de onderwijsgevenden redelijk tot zeer zinvol en 100% van de 

bovenschools leidinggevenden vindt de gesprekken met de schoolleiders redelijk tot zeer 

 
ontwikkeling met leidinggevenden zelf (n=834),  door 

) en door schoolleiders met onderwijsgevenden 

Ruim een kwart van de leidinggevenden geeft aan dat de organisatie geen samenhangend 

Binnen deze groep zijn er relatief veel middelgrote 

600 leerlingen). Op andere organisatiekenmerken, zoals 

onderwijssoort en denominatie zijn geen significante verschillen gevonden. 

Aanwezigheid samenhangend meerjarenbeleidsplan waarin opleiding en ontwikkeling is 

gelden, maar als enkele 

onderwijsgevenden aan 

wie leiding gegeven wordt



 

 

 

 

Het schoolbudget en de lerarenbeurs zijn 

voor professionalisering binnen de schoolorganisatie. 

Overige middelen die genoemd zijn, hebben vooral betrekking op gelden van de gemeente 

en het samenwerkingsverband, waarbij de school aangesloten is (zie bijlage 2.12). 

Figuur 5.4 Inzet van middelen voor professionalisering, in procenten (n=774

 

Van 537 (70%) schoolleiders die aangegeven hebben dat de lerarenbeurs is ingezet, hebben 

535 de vraag beantwoord voor

is gedaan (zie figuur 5.5). Het gaat volgens ruim driekwart van de schoolleiders om 

minder van de leerkrachten. Bij twee schoolleiders is de lerarenbeurs voor meer dan twee 

derde van de leerkrachten binnen de school aangewend. 

 

Figuur 5.5 Procentueel aandeel 

procenten (n=535) 
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Het schoolbudget en de lerarenbeurs zijn de meest genoemde  middelen die ingezet worden 

voor professionalisering binnen de schoolorganisatie.  

Overige middelen die genoemd zijn, hebben vooral betrekking op gelden van de gemeente 

en het samenwerkingsverband, waarbij de school aangesloten is (zie bijlage 2.12). 

Inzet van middelen voor professionalisering, in procenten (n=774) 

(70%) schoolleiders die aangegeven hebben dat de lerarenbeurs is ingezet, hebben 

voor hoeveel procent van de leerkrachten (in aantal personen) dit 

. Het gaat volgens ruim driekwart van de schoolleiders om 

minder van de leerkrachten. Bij twee schoolleiders is de lerarenbeurs voor meer dan twee 

derde van de leerkrachten binnen de school aangewend.  

 

Procentueel aandeel leerkrachten binnen de school waarvoor de lerarenbeurs is gebruikt, in 
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middelen die ingezet worden 

Overige middelen die genoemd zijn, hebben vooral betrekking op gelden van de gemeente 

en het samenwerkingsverband, waarbij de school aangesloten is (zie bijlage 2.12).  

 

(70%) schoolleiders die aangegeven hebben dat de lerarenbeurs is ingezet, hebben 

hoeveel procent van de leerkrachten (in aantal personen) dit 

. Het gaat volgens ruim driekwart van de schoolleiders om 10% of 

minder van de leerkrachten. Bij twee schoolleiders is de lerarenbeurs voor meer dan twee 

leerkrachten binnen de school waarvoor de lerarenbeurs is gebruikt, in 

100%



  27 

 

   

Er is een lichte (maar sterk significante) samenhang tussen het gebruik van de lerarenbeurs 

en de keuze voor professionalisering op individuele basis, een opleiding en 

professionalisering die extern plaatsvindt (*) (zie ook bijlage 3).  

 

Alle criteria worden gemiddeld genomen gehanteerd. Met name visie en beschikbaar budget 

zijn belangrijke criteria volgens de leidinggevenden. Er zijn geen beduidende verschillen op 

organisatiekenmerken gevonden. 

 

Tabel  5.1: Criteria die gehanteerd worden om middelen voor professionalisering in te zetten, in 

procenten en gemiddelde scores volgens leidinggevenden (n=880) 

Middelen worden 

vrijgesteld als… 

(helemaal) 

oneens 

neutraal (helemaal) 

mee eens 

gemid-

delde 

score 

weet 

niet/ 

geen 

mening 

de professionalisering 

aansluit bij de visie/ lange 

termijnbeleid van de 

organisatie 

1,1 2,4 95,9 4,5 0,6 

de professionalisering 

aansluit op 

maatschappelijke 

ontwikkelingen die van 

invloed zijn op het  

onderwijs 

3,5 21,4 74,7 3,9 0,5 

de professionalisering 

aansluit op de persoonlijke 

ambities van de 

personeelsleden 

7,2 22,8 69,8 3,8 0,2 

het budget dit toelaat 7,8 13,0 78,5 4,1 0,7 

 

 

5.3 Verplichting 

Meer dan 90%  van de leidinggevenden vindt dat het verplicht gesteld zou moeten worden 

voor zowel onderwijsgevenden, schoolleiders als bestuurders om te werken aan hun eigen 

professionaliteit. Er is een sterk positief verband tussen de antwoorden op de drie 

stellingen: men is het over het geheel genomen voor een verplichting ten aanzien van 

professionalisering, ongeacht de functie. Er zijn geen significante verschillen naar persoons- 

of organisatiekenmerken gevonden. Wel valt op dat hoe hoger de frequentie in het voeren 

van gesprekken met medewerkers over hun ontwikkeling, hoe sterker men het met de 

verplichting eens is (zie bijlage 3). Wellicht zijn dit groepen leidinggevenden die een groter 

belang hechten aan professionalisering dan degenen die zelden tot nooit een dergelijk 

gesprek voeren.  

 

  



  28 

 

   

Tabel  5.2: Mening verplichting werken aan professionaliteit volgens leidinggevenden, in procenten en 

gemiddelde scores (n=880) 

 (helemaal) 

oneens 

neutraal (helemaal) 

mee eens 

gemid-

delde 

score 

weet 

niet/ 

geen 

mening 

Het zou voor onderwijs-

gevenden verplicht gesteld 

moeten worden te werken aan 

hun professionaliteit 

3,1 2,7 94,1 4,5 0,1 

Het zou voor schoolleiders 

verplicht gesteld moeten 

worden te werken aan hun 

professionaliteit 

2,8 2,8 94,2 4,5 0,1 

Het zou voor bestuurders 

verplicht gesteld moeten 

worden te werken aan hun 

professionaliteit 

3,1 5,6 91,0 4,5 0,3 

Verplichting werken aan 

professionaliteit 

- - - 4,5 - 

 

5.4 Beïnvloedende factoren 

Aan de leidinggevenden is gevraagd welke factoren zij als stimulerend en welke als 

belemmerend ervaren bij de professionalisering (zie bijlage 2.13).  

 

Er zijn op hoofdlijnen vijf soorten stimulerende factoren genoemd (de eerste drie zijn door 

meer dan 200 mensen genoemd).  

� Een belangrijke factor voor leidinggevenden is het effect van het geleerde (n= 

300+). Wanneer professionalisering daadwerkelijk tot meer kwaliteit in de school, 

hogere opbrengsten, meer inzicht en dergelijke leidt, werkt dit motiverend voor 

verdere professionalisering. Het gaat hierbij dus om de ervaring dat de eigen 

competenties vergroot zijn en van nut zijn in het werk.  

 

“Je verbetert jezelf en daardoor voel je je zekerder.  Je blijft in beweging als organisatie.” 

 

� Een andere factor is de inrichting van het personeelsbeleid en de stijl van 

leidinggeven (n=300+). Instrumentaria als het persoonlijk ontwikkelplan, 

functioneringsgesprekken en visie en beleid op scholing en ontwikkeling dragen bij 

aan gerichte professionalisering en benadrukken het belang ervan. Daar horen ook 

faciliteiten bij als tijd en geld. Ook de ondersteunende stijl van leidinggeven en een 

leidinggevende die professionalisering waardeert, complimenten geeft en zelf het 

goede voorbeeld geeft (door te professionaliseren) worden belangrijk genoemd.  
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“Leidinggevenden die daadwerkelijk interesse hebben (en dit omzetten in acties) in het volgen 

en ontwikkelen van hun medewerkers gebaseerd op hetgeen men wil bereiken.” 

 

“Scholingsbeleid dat up-to-date is en werkt,  leidinggevende die dit stimuleert en op stuurt , 

intervisie en samenwerking tussen leidinggevenden.” 

 

� Een derde factor is de intrinsieke motivatie om te leren (n=200+). Door veel 

leidinggevenden is de eigen wil en gedrevenheid om bij te blijven, om te werken aan 

eigen competenties genoemd. Dat gaat samen met het nemen van 

verantwoordelijkheid voor het eigen leren en autonomie hierin. Dat laatste wil 

zeggen dat men ook de regie, het eigenaarschap wil houden over dit leren door te 

professionaliseren aansluitend op eigen interesses en leervragen en dat wat volgens 

de leidinggevende nodig is voor de organisatie. 

 

“Intrinsieke motivatie: een leven lang leren, vooruit willen, op de hoogte blijven maar ook: 

leren is leuk/ ontwikkel jezelf.” 

 

“We hebben een  geheel nieuw onderwijsconcept aangenomen en werken  tevens richting 

passend onderwijs. Dit vraagt om een organisatieverandering. Maar daarbij vind ik het 

belangrijk om ook aan jezelf te werken.” 

 

� Een vierde factor die stimulerend werkt is de kwaliteit van het 

professionaliseringsaanbod (n=±60). Daarbij gaat het om zowel inhoud, opzet als 

de opleider of trainer. Ook boeiende, inspirerende sprekers op congressen worden 

enkele malen genoemd als stimulerende factor.  

 

“Scholing op maat,  insourcingsmogelijkheden,   inspirerende en deskundige trainers/opleiders.” 

 

� Een vijfde factor betreft de externe ontwikkelingen en nieuwe inzichten. 

(n=±50). Veranderende wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en eisen van 

de inspectie, maar ook nieuwe inzichten over leren en onderwijs stimuleren 

leidinggevenden hier op in te spelen en hierin te professionaliseren.  

“Ontwikkelingen in de samenleving en binnen het onderwijs,  nieuwe inzichten op het gebied 

van leiderschap. “ 

 

Tot slot wordt door enkele leidinggevenden ook genoemd dat waardering uit de omgeving 

(bv. van ouders) motiverend werkt en uiteindelijk is een belangrijke motivatiebron de 

ontwikkeling van het kind, waartoe alle professionalisering uiteindelijk dient.  
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Ook belemmerende factoren zijn genoemd. Daarin zijn zes categorieën te onderscheiden (de 

eerste drie zijn door meer dan 100 mensen genoemd).  

� De meest genoemde belemmering is het gebrek aan tijd onder werktijd (werkdruk) 

en de onder druk staande balans thuis en werk, wanneer professionalisering ook in 

de eigen tijd moet plaatsvinden. Zowel ten aanzien van parttimers als fulltimers is 

tijdgebrek genoemd. Naast tijd speelt ook geld een belangrijke rol (belemmering 

‘tijd en geld’ n=500+). Wanneer professionalisering onder werktijd gebeurt, vormt 

het regelen en betalen van vervanging een heikel punt. Ook de bezuinigingen in 

combinatie met vaak dure opleidingen remmen de investeringen in scholing. Hierbij 

is ook enkele keren opgemerkt dat de lerarenbeurs beperkt is tot de groep leraren, 

terwijl ook leidinggevenden van een dergelijke subsidie gebruik zouden willen 

maken, zeker gezien het feit dat managementopleidingen veelal erg duur zijn.3  

 

“Tijdsdruk en veelheid van veranderingen maakt veel mensen "vleugellam".” 

 

� Een tweede factor is de toenemende regelgeving en bureaucratie, in het 

verlengde van de eerdergenoemde werkdruk, en het overheidsbeleid dat hierin een 

belemmerende rol speelt (n=100+). De overheid stelt in de beleving van een groep 

leidinggevenden steeds andere eisen  en steeds meer eisen, waardoor het ook 

moeilijk wordt prioriteiten te stellen in de professionalisering. Daarbij komt dat 

gevolgde scholing al achterhaald kan zijn, voordat de scholing is afgerond.  

 

“…... Er zit een enorme en niet te verklaren discrepantie tussen de wensen uit het veld en de 

maatschappij en ook de opdrachten vanuit inspectie en ministerie ten opzichte van de 

rijksbudgettering die jaarlijks krapper en krapper wordt.” 

 

� Een derde factor is het ontbreken van een lerende houding bij een deel van de 

medewerkers (n=100+). Niet iedereen ziet en voelt het nut en de noodzaak van 

professionalisering. En in sommige scholen is ook een weinig stimulerende 

leeromgeving aanwezig, waarin het vanzelfsprekend is dat collega’s kennis delen 

met elkaar, leren van en met elkaar. Negatieve ervaringen met scholing door 

collega’s kan ook andere collega’s demotiveren.  

 

“Geen ondernemerschap,het gevoel van: ik heb al een vaste aanstelling…" 

 

� Een vierde factor is onvoldoende beleid en management (n=±50). Genoemd zijn 

aspecten als mismanagement, onvoldoende visie hebben op professionalisering en 

hiervoor onvoldoende faciliteiten en mogelijkheden bieden. Ook het ontbreken van 

                                                           
3 De lerarenbeurs is bestemd voor degenen die een onderwijsbevoegdheid hebben of minimaal een 

bachelordiploma hebben behaald (bron: ib-groep.nl). Deze regeling lijkt sluit schoolleiders in 

principe niet uit te sluiten. 
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beloning in termen van salarisverhoging of doorgroeimogelijkheden of waardering 

worden als demotiverend ervaren.  

 

“Indien een opleiding van bovenaf wordt opgelegd, maar niet aansluit bij het schoolbeleid 

(bovenschools niveau)  of bij het talent van de individuele leerkracht (schoolniveau).” 

 

� Waar door sommige leidinggevenden wordt genoemd dat de vrijblijvendheid van 

professionalisering eraf moet, geven andere ook aan dat verplichting niet werkt 

(n=±50). Professionalisering kan alleen wanneer de medewerker intrinsiek 

gemotiveerd is. Door sommige besturen wordt het volgens leidinggevenden teveel 

van bovenaf opgelegd. Zeker als top down besloten is op welke thema’s mensen zich 

moeten professionaliseren werkt dit averechts.  

 

“Verplichte professionalisering die niet aansluit op interesse.” 

 

“Weinig vooruitzichten op verbetering positie door té hoog gestelde eisen waaraan men moet 

voldoen.  De 'verplichting'  naast een full time job kost veel tijd en energie en is vaak lastig op 

te brengen.” 

 

� Een zesde factor is de gebrekkige kwaliteit van sommige opleidingen of trainers, 

sprekers (n=±40). Als het niet toepasbaar is voor de praktijk, teveel van hetzelfde 

en te oppervlakkig en weinig inspirerend gebracht, belemmert dit het leren van de 

professional.  

 

“Veel herhaling, te oppervlakkig, niet afgesloten met een product, werkstuk of zoiets dergelijks. 

Te vrijblijvend.” 

 

Tot slot is enkele keren genoemd dat er onderwijsgevenden zijn die een te laag 

ontwikkelingsniveau hebben, te weinig capaciteiten om aan de eisen te voldoen.  

 

“De startbekwaamheid van leerkrachten in deze tijd voldoet met regelmaat niet aan de 

prestatiegerichte ontwikkelingen.  Zie de telkens veranderende toezichtkaders van inspectie en 

de laatste toekomstgerichte notities van de minister .” 

 

5.5 Conclusies  

Leidinggevenden voeren vaker gesprekken met hun medewerkers dan zij zelf krijgen over 

hun ontwikkeling. Wel is er een tendens dat hoe vaker de leidinggevenden zelf een gesprek 

krijgt, hoe vaker hij of zij dit ook voert met zijn of haar medewerkers. Leidinggevenden die 

op zeer frequente basis zelf gesprekken krijgen over hun ontwikkeling, ervaren de 

gesprekken meer als zinvol dan leidinggevenden die nauwelijks tot nooit een eigen gesprek 
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krijgen. Ook het nut dat zij ervaren in het gesprek dat zij zelf krijgen hangt positief samen 

met het ervaren nut van het gesprek dat zij met medewerkers voeren.  

 

De aanwezigheid van een meerjarenbeleidsplan waarin opleiding en ontwikkeling is 

opgenomen lijkt een belangrijk kader gevonden te worden voor het werken aan 

professionaliteit. De daaruit voortvloeiende keuze voor instrumentaria als de 

gesprekkencyclus en het POP, de keuze van thema’s aansluitend bij de lange termijn visie en 

de inzet van middelen, worden veelvuldig genoemd in de antwoorden op open vragen. Een 

ruime meerderheid geeft aan dat er een dergelijk plan ligt, maar voor ruim een kwart geldt 

dat dit niet het geval is. Het schoolbudget en de lerarenbeurs zijn de meest ingezette 

middelen om aan de ontwikkeling te werken. Criteria die bepalend zijn voor het 

beschikbaar stellen van dergelijke middelen zijn de aansluiting op de visie, op het lange 

termijnbeleid en het beschikbare budget. Voor organisaties zonder beleidsplan over de 

professionalisering is het budget vooral leidend, voor organisaties met een plan is de visie 

meer leidend. De lerarenbeurs wordt relatief veel ingezet om aan te sluiten bij individuele 

ambities van personeelsleden.  

 

Professionalisering wordt stimulerend ervaren door het effect van de professionalisering.  

En goed personeelsmanagement en een kwalitatief goed aanbod zijn van belang om deze 

effecten ook te realiseren. Het toenemende tempo waarin veranderingen plaatsvinden en 

nieuwe inzichten uit onderzoek over leren stimuleren een continu leren. Intrinsiek 

gedreven zijn om te leren is voorwaardelijk volgens leidinggevenden. Het is dan ook 

belangrijk om aan te sluiten bij de interesses en persoonlijke doelen en dat lerenden het nut 

van professionalisering voor de kwaliteit van het onderwijs inzien.  

Misschien meer nog dan voorgaande jaren is geld een zorgpunt. Maar tijdgebrek door 

toenemende eisen en bureaucratie wordt ook als zeer belemmerend ervaren. Gelijk aan de 

stimulerende factoren, maar dan gespiegeld, geldt dat het ontbreken van een lerende 

houding en een cultuur waarin een leven lang leren vanzelfsprekend wordt ervaren, 

belemmerend werkt voor zowel de persoon in kwestie als voor anderen, door de 

demotiverende invloed die hiervan uitgaat. Naast deze belemmeringen wordt ook hier 

nadruk gelegd op het belang van goed management en beleid: top down besluiten, 

ontbreken van visie worden als funest ervaren voor de motivatie en opbrengsten. Er wordt 

belang gehecht aan aansluiting op interesses van mensen. In het verlengde daarvan wordt 

door sommige leidinggevenden een verplichtend karakter dan ook als belemmering 

ervaren; zij benadrukken de noodzaak van intrinsieke motivatie om echt te kunnen leren. 

Maar uit de vraag in welke mate leidinggevenden het eens zijn met een verplichting voor 

bestuurders, leidinggevenden en onderwijsgevenden, is meer dan 90% het hiermee eens. 

Wellicht is een nuance hier op zijn plaats: niet professionaliseren, kan niet, maar laat het 

wel aansluiten op behoeften en leervragen, op dat wat nodig is in de werkomgeving. 
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Bijlage 1 Populatie- en responsoverzicht  

 populatie respons 

  absoluut percentage absoluut percentage 

Totaal 4802 100% 1050 100% 

Geslacht     

Man 1961 40,8 595 56,7 

Vrouw 2831 59,0 453 43,1 

Onbekend 10 0,2 2 0,2 

Leeftijd      

Jonger dan 20 jaar 0 0,0 0 0,0 

20 tot 25 jaar 0 0,0 0 0,0 

25 tot 30 jaar 9 0,2 3 0,3 

30 tot 35 jaar 88 1,8 13 1,2 

35 tot 40 jaar 273 5,7 47 4,5 

40 tot 45 jaar 389 8,1 71 6,8 

45 tot 50 jaar 517 10,8 90 8,6 

50 tot 55 jaar 902 18,8 219 20,9 

55 tot 60 jaar 1592 33,2 365 34,8 

60 tot 65 jaar 940 19,6 224 21,3 

65 jaar en ouder 39 0,8 10 1,0 

Onbekend 53 1,1 8 0,8 

Functie      

Adjunct-directeur  436 9,1 81 7,7 

Algemeen directeur 349 7,3 76 7,2 

Buitengewoon lid 172 3,6 16 1,5 

College van bestuur 64 1,3 17 1,6 

Coördinator samenwerkingsverband 15 0,3 3 0,3 

Directeur 3248 67,6 737 70,2 

Interim manager 38 0,8 9 0,9 

Locatiedirecteur 190 4,0 39 3,7 

Meerscholen- directeur 141 2,9 46 4,4 

Middenmanagement 60 1,2 11 1,0 

Raad van bestuur 7 0,1 3 0,3 

Overig/ onbekend 82 1,8 12 1,2 
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 populatie respons 

  absoluut percentage absoluut percentage 

Leerlingenaantal schoolorganisatie   

50 tot 100 468 9,7 84 8,0 

100 tot 200 1152 24,0 266 25,3 

200 tot 300 1087 22,6 265 25,2 

300 tot 400 639 13,3 156 14,9 

400 tot 500 315 6,6 76 7,2 

500 tot 600 146 3,0 33 3,1 

600 tot 700 65 1,4 10 1,0 

700 tot 800 39 0,8 12 1,1 

800 tot 900 31 0,6 5 0,5 

900 tot 1000 10 0,2 3 0,3 

1000 en meer 316 6,6 75 7,1 

Onbekend  534 11,1 65 6,2 

Totaal leerlingenaantal onder 

leidinggevenden schoolniveau (ook 

meerscholendirecteuren) 

  922 100% 

50 tot 100 - - 82 8,9 

100 tot 200 - - 258 28,0 

200 tot 300 - - 250 27,1 

300 tot 400 - - 146 15,8 

400 tot 500 - - 74 8,0 

500 tot 600 - - 30 3,3 

600 tot 700 - - 9 1,0 

700 tot 800 - - 9 1,0 

800 tot 900 - - 4 0,4 

900 tot 1000 - - 0 0,0 

1000 en meer - - 11 1,2 

Onbekend  - - 49 5,3 
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 populatie respons 

  absoluut percentage absoluut percentage 

Totaal leerlingenaantal onder 

bovenschools leidinggevenden 

  128 100% 

50 tot 100 - - 2 1,6 

100 tot 200 - - 8 6,3 

200 tot 300 - - 15 11,7 

300 tot 400 - - 10 7,8 

400 tot 500 - - 2 1,6 

500 tot 600 - - 3 2,3 

600 tot 700 - - 1 0,8 

700 tot 800 - - 3 2,3 

800 tot 900 - - 1 0,8 

900 tot 1000 - - 3 2,3 

1000 en meer - - 64 50,0 

Onbekend  - - 16 12,5 

Denominatie      

Algemeen bijzonder 418 8,7 97 9,2 

Confessioneel 2237 46,6 541 51,5 

Openbaar 1620 33,7 348 33,1 

Overig 527 11,0 64 6,1 

Provincie     

Noord- Holland 676 14,1 141 13,4 

Zuid- Holland 776 16,2 169 16,1 

Flevoland 100 2,1 17 1,6 

Utrecht 334 7,0 70 6,7 

Gelderland 562 11,7 135 12,9 

Noord-Brabant 735 15,3 192 18,3 

Zeeland 117 2,4 22 2,1 

Limburg 281 5,9 79 7,5 

Overijssel 342 7,1 78 7,4 

Drenthe 136 2,8 30 2,9 

Friesland 156 3,2 36 3,4 

Groningen 149 3,1 31 3,0 

Onbekend 438 9,1 50 4,8 
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 populatie respons 

  absoluut percentage absoluut percentage 

Regio      

Regio midden 706 14,7 147 14,0 

Regio noord 706 14,7 149 14,2 

Regio noord- west 490 10,2 101 9,6 

Regio oost 589 12,3 139 13,2 

Regio zuid 1001 20,8 255 24,3 

Regio zuid- west 779 16,2 194 18,5 

Onbekend 531 11,1 65 6,2 

Onderwijssoort      

Basisonderwijs 3776 78,6 866 82,5 

Speciaal basisonderwijs 231 4,8 62 5,9 

Speciaal onderwijs 215 4,5 52 5,0 

Overig/ onbekend 580 12,0 70 6,7 
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Bijlage 2  Clustering van open en halfopen vragen uit de vragenlijst 

Hoofdstuk 2 

 

2.1. Waar heeft u deze [schoolleiders-/management-]opleiding gevolgd? Anders, 

namelijk……(n=166) 

Divers: 

� Hogescholen, zoals Fontys, Windesheim, Seminarium voor Orthopedagogiek e.d. 

(33x); 

� SON/ IJsselgroep (20x); 

� NES (14x); 

� Via Vinci/ Imago (13x); 

� AVS (11x); 

� Universiteit (9x); 

� ESAN (3x). 

 

2.2. Waarop was uw professionalisering in 2011 gericht? Meerdere antwoorden 

mogelijk.  Anders, namelijk……(n=154) 

� Management divers, zoals innovatie, verander-, verbetermanagement, 

kwaliteitszorg (31x); 

� Opbrengstgericht werken/ leidinggeven (30x); 

� Onderwijsinhoudelijk, passend onderwijs (20x); 

� Persoonlijke competenties, zoals loopbaanperspectief, NLP, Human Dynamics, 

onderzoek (14x) 

� Niet aan professionalisering gedaan (bijna FPU, net gestart als schoolleider etc.) 

(11x); 

� Coaching, intervisie (10x); 

� Personeel: teamontwikkeling (7x) 

� ICT, social media, imago, marketing (6x); 

� Onderwijsconcept (5x); 

� Interim-management (4x); 

� Bedrijfsvoering: bedrijfskunde, ziekteverzuim (3x); 

� Bestuurlijk leidinggeven (1x); 

� Overig. 
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2.3. Wat zijn voor uzelf de belangrijkste professionaliseringsthema’s voor 2012?   

Anders, namelijk…. (n=117) 

� Strategie en ondernemerschap: financieel, fusietrajecten, positionering in de 

omgeving, (17x); 

� Onderwijskunde, onderwijskundig leiderschap (15x); 

� Opbrengstgericht werken (12x); 

� Passend onderwijs, handelingsgericht werken, zorg (12x); 

� Nog onbekend, (nog) niet (19x); 

� Master management, loopbaantraject, Human Dynamics (10x); 

� Teamcoaching, teamontwikkeling, werken aan een professionele cultuur (7x); 

� Communicatie, PR en partnership met ouders(6x); 

� Kwaliteitszorg, leren auditeren (5x); 

� Coaching, begeleiden van leerkrachten/ collega’s (4x); 

� ICT (3x); 

� Overig. 

 

2.4. Wat was voor de belangrijkste aanleiding of factor om uw professionalisering 

hierop te richten? [open vraag]  (n=864) 

� Behoefte verdieping en verrijking, belang bijblijven en competentieontwikkeling, 

ten behoeve van carriere, aansluitend op loopbaanstap (nieuwe functie, nieuwe 

verantwoordelijkheden), op basis van beoordeling of eigen reflectie werken aan 

verbeterpunten (428x); 

� Ambities en knelpunten in de schoolorganisatie, strategische agenda bestuur, 

knelpunten op de werkvloer  (205x); 

� Externe ontwikkelingen, veranderingen in het onderwijs zoals wet- en regelgeving, 

maatschappelijke en technologische ontwikkelingen (76x); 

� Interne ontwikkelingen, zoals wijzigingen in de bestuurlijke inrichting, nieuwbouw, 

reorganisatie,  bezuinigingen, krimpende organisatie (71x); 

� Aanbod/ traject vanuit het bestuur van toepassing op meerdere leidinggevenden 

(40x). 

 

2.5. Wat is voor u de belangrijkste aanleiding of factor om uw professionalisering 

hierop te gaan richten? [open vraag]  (n=809) 

� Eigen behoefte en belang van professoinalisering, uitbouwen en verbeteren 

competenties (ruim 350x); 

� Ervaren knelpunte en ambities in de organisaties, zoals  doorontwikkeling richting 

opbrengstgericht werken, miscommunicatie met ouders, werkdruk, stimuleren 

professionele cultuur (176x); 

� Passend onderwijs, bezuinigingen, overheidsbeleid (164x); 

� Bovenschoolse, organisatiestructuur- en huisvesting veranderingen: bovenschoolse 

afspraken, bovenschools beleid, veranderingen in de organisatiestructuur, taken, 

bestuur en toezicht , nieuwbouw (130x); 

� Vanuit bestuur bepaalde professionaliseringsrichting (16x). 
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2.6. Wat waren in 2011 de belangrijkste thema’s voor professionalisering binnen 

de school?  Meerdere antwoorden mogelijk. Anders, namelijk….(n=85) 

� Zorg, omgaan met verschillen, 1-zorgroute, groepsplannen, HGW, Kind op de Gang, 

passend onderwijs (27x); 

� Sociaal-emotioneel, Kanjertraining, Gedrag in de klas(9x); 

� Onderwijsconcept Jenaplan/ Dalton (8x); 

� Visie- en missieontwikkeling (6x); 

� Invoering methoden en digitaal systeem, zoals Parnassys, CITO LOVS (6x); 

� Werken aan een professionele cultuur, relaties, coachen van elkaar (4x); 

� Specifieke focus op vakgebied, zoals schrijven en lezen (2x); 

� Klassenmanagement, directe instructie (2x). 

 

2.7. Wat zijn volgens u de thema’s waarin het onderwijsgevend personeel zich in 

2012 zou moeten ontwikkelen? Meerdere antwoorden mogelijk. Anders, 

namelijk…. (n=58) 

� HGW, adaptief, passend onderwijs, werken met groepsplannen (13x); 

� Specifiek concept/ -benadering (OGO, MI, Dalton, Montessori, Jenaplan) (11x); 

� Efficienter werken, regels en routines, werken aan een professionele cultuur (11x); 

� Gedrag(sstoornissen), sociaal- emotioneel (7x); 

� Missie en visie, schoolprofiel (7x); 

� Communicatie en ICT, zoals invoering cloudschool, verbeteren communicatie, 

mediawijsheid (3x); 

� Persoonlijke ontwikkeling, reflectie op eigen competenties (2x). 

 

2.8. Wat is volgens u de belangrijkste aanleiding of factor geweest om de 

professionalisering hierop te richten? [open vraag] (n=704) 

� In relatie tot schoolontwikkeling, vanuit het schoolplan, vervolg op 

meerjarenbeleidsplan, vanuit ambities, inspelen op factoren in de schoolpraktijk 

(310x); 

� Achterblijvende opbrengsten, zwakke school, tegenvallende  resultaten taal, 

rekenen, inspectieoordeel resultaten, opbrengstgericht werken (134x); 

� Passend onderwijs, omgaan met verschillen, differentiatie naar specifieke 

doelgroepen, leerbehoeften, HGW (91x); 

� Externe ontwikkelingen, zoals overheidsbeleid, veranderde inspectiekader, 

veranderingen in populatie, veranderde ouder , veranderde positie SBO (80x); 

� Vraag vanuit het team, vanuit POP, individuele wensen en noodzaak tot verbetering 

(35x); 

� Op basis van kwaliteits-/tevredenheidsonderzoek, analyses, trendanalyses, audits 

(25x); 

� Digitale omgeving, werken met digiborden, ICT-ontwikkelingen, invoeren digitaal 

rapport, nieuwe media (20x); 

� Beleid van het bestuur of samenwerkingsverband , bovenschoolse afspraken (17x). 
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2.9. Wat is volgens u de belangrijkste aanleiding of factor geweest om de 

professionalisering hierop te gaan richten? [open vraag] (n=647) 

� Voortgaan op de ingeslagen weg, verder werken aan schoolontwikkeling (322x); 

� Eisen van de inspectie, veranderingen wet, invoering passend onderwijs, 

opbrengstgericht werken (176x); 

� Trends en actualiteiten binnen de schoolorganisatie, waarop ingespeeld wordt door 

professionalisering (122x); 

� Op basis van uitkomsten audit, visitatie, onderzoek en trendanalyses (21x). 

 

Hoofdstuk 3 
 

2.10. U heeft bij een eerdere vraag aangegeven waarop uw professionalisering in 

2011 gericht was. Hoe was deze vormgegeven? Meerdere antwoorden 

mogelijk. Overig, namelijk…..(n=33) 

� Cursus, tweedaagsen, opleidingstrajecten (10x); 

� Deelname aan leernetwerk/ leergemeenschap, leren van collega’s (4x); 

� Divers, zoals KPC, universiteit, audits, assessment. 

 

 

2.11. U heeft eerder aangegeven waarop de professionalisering t.b.v. de 

schoolontwikkeling gericht was. Hoe is deze vormgegeven? Meerdere 

antwoorden mogelijk. Overig, namelijk…. (n=21) 

� Netwerk, leergemeenschap, leerteams, werkbijeenkomsten (4x); 

� Studiedagen, teamdagen (9x); 

� Divers, zoals klassenconsultaties, portfolio, externe trainer binnen de school. 

 

Hoofdstuk 5 
 

2.12. Van welke middelen is in 2011 gebruik gemaakt voor de professionalisering 

in uw school? Overig, namelijk….(n=65) 

� WSNS gelden (15x); 

� Gemeentelijke gelden (11x); 

� Overige subsidiegelden, zoals van ESF, provinciaal, Vervangingsfonds, PO-raad (17x) 

� Eigen middelen, zoals geld en tijd van individuele medewerkers (5x); 

� Divers, zoals vanuit bestuur, gebruik maken van elkaar kwaliteiten als middel, leren 

van elkaar, geen middelen. 
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2.13. Welke factoren stimuleren en welke belemmeren de professionalisering 

volgens u? Het kan gaan over uw eigen professionalisering maar bijvoorbeeld 

ook over professionalisering in brede zin. 

 

Stimulerende factoren (n=788) 

� Effect van het geleerde: toepasbaarheid in de praktijk, succervaringen, contacten 

met anderen, kennis kunnen delen, competentievergroting, meer inzicht hebben 

(364x); 

� Personeelsmanagement en -beleid: instrumentaria als POP, gesprekkencyclus, visie 

en beleid ten aanzien van scholing, ondersteunende stijl van leidinggeven, 

voorbeeldfunctie leidinggevende, waardering van leidinggevenden, tijd en geld 

vrijmaken, beloningsdifferentiatie en functiemix, loopbaanperspectief en 

doorgroeimogelijkheden (340x); 

� Intrinsieke motivatie om te leren: willen, noodzaak voelen om te professionaliseren, 

eigen verantwoordelijkheidsgevoel hebben en autonomie, aansluiting bij interesses 

en doelen persoonlijk en organisatie (204x); 

� Aard van het aanbod: kwaliteit van de opleiding/ opleider, op maat, interessante 

sprekers op congressen, groot aanbod (60x); 

� Externe ontwikkelingen en nieuwe inzichten: eisen van de overheid, ontwikkelingen 

in onderzoek op onderwijsinhoudelijk gebied, maatschappelijke ontwikkelingen 

(48x); 

� Waardering en erkenning door de omgeving (30x); 

� De kinderen waar je het het voor doet als motivatiebron (3x). 

 

Belemmerende factoren (n=719) 

� Gebrek aan tijd en geld. Tijdsfactor is het meest genoemd, onder meer in termen van 

werkdruk, thuissituatie. Ook vervangingsproblematiek (579x); 

� Regelgeving, bureaucratie, mediaberichten, beleid en eisen van overheid, 

maatschappelijke ontwikkelingen die steeds veranderende eisen stellen aan 

professionals (103x); 

� Geen lerende houding, geen leercultuur,  nut en noodzaak van professionalisering 

niet erkennen (101x); 

� Gebrek aan competent bestuur, weinig visie, geen uitzicht op beloning of doorgroei, 

onvoldoende beleid, onvoldoende waardering en erkenning, onvoldoende 

prioriteiten stellen op waarin school en mensen zich moeten ontwikkelen (55x); 

� Verplichten van professionalisering, van bovenaf opgelegd (47x); 

� Kwaliteit van de scholing, te weinig toepasbaar, te oppervlakkig, niets nieuws, 

slechte kwaliteit opleiders, sprekers, trainers (43x); 

� Onvoldoende capaciteiten/ kwaliteiten van medewerkers, te laag aanvangsniveau 

(6x). 

 

  



  42 

 

   

Opmerkingen (n=ca. 114)  

Specifiek naar de AVS gericht: 

� AVS maak je sterk voor budget voor scholing van schoolleiders!  Ook zij moeten 

geinspireerd blijven en kunnen doorgroeien! 

� AVS moet geen besturenbond of werkgevers worden. Directeuren moet werknemer 

blijven, ook bovenschoolse directeuren. Bestuursbureaus afschaffen  Een algemeen 

directeur en een secretaris is genoeg voor 15 scholen met 3000 leerlingen 

� Ben erg benieuwd naar de resultaten en wat de AVS ermee gaat doen. Is een 

forumdiscussie een optie ? 

� De AVS dient m.i. directer betrokken te zijn bij de vaststelling van de opbrengsten in 

het primair onderwijs. Ik heb weinig vertrouwen in de PO raad. 

� Graag meer aandacht om geleuter als "Geef de leerkracht zijn professionaliteit 

terug"tegen te gaan. 

� Meer oppositie tegen onderwijsminister aub. 

Overige thema-inhoudelijke reacties: 

� Als de PABO een universiteit wordt bespaar je veel nacholingsgelden... 

� Als er op de school meer ondersteuners zouden zijn, zoals een conciërge / 

administratief medewerker, dan blijft er tijd over voor meer studie. 

� Als schoolleider kun je een voorbeeldfunctie hebben door zelf in ontwikkeling te zijn 

en te blijven en dit te delen met het team. 

� Als schoolleider neem ik te weinig tijd van mijn organisatie om mij sneller en 

efficiënter te ontwikkelen. Dit heeft uiteraard met timemanagement te maken, dit 

geldt ook voor mijn teamleden. Prioriteiten stellen dus en beleid maken! 

� Als startende schoolleider en nog maar een half jaar werkzaam binnen deze 

organisatie, waren sommige vragen lastig te beantwoorden. 

� Ben geregistreerd geweest bij de nsa. Te vrijblijvend levert te weinig op. 

� Betreur het dat 'de lerarenbeurs niet gebruikt mag worden voor leidinggevenden.  

Zou een boost in het onderwijs kunnen geven. 

� bij sommige vragen is het niet mogelijk op school en op bestuursniveau te 

antwoorden; bv beleidsplannen èn op school- èn op bestuursniveau. 

� Bij Stichting [...] vinden er momenteel veel veranderingen plaats. Deze lijst is dus 

voor mij moeilijk in te vullen gezien de ontwikkelingen. 

� Bijscholing in vakantieperiodes plannen en op vrije middagen ipv na schooltijd 

� De directie zou in staat moeten zijn om leerkrachten te verplichten om scholing te 

volgen.  Nu kan de leerkracht er te gemakkelijk "onderuit kruipen". 

� De eenzijdige trend om alleen naar opbrengsten te kijken is een groot gevaar voor 

de kwalitieit. Het werkt fraude in de hand!!!! De aandacht voor andere aspecten voor 

de vorming van kinderen komen in het nauw. 

� De kosten van het bovenschools management zijn € 350 per leerling en dat staat in 

geen enkele verhouding tot de opbrengsten. 
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� Deskundigheid bevorderen moet niet alleen 'goed georganiseerd' worden en 

bekostigd (financieel gewaardeerd), ook in tijd gefaciliteerd. 

� Door bezuinigingen in het onderwijs zal als eerste op de nascholing worden 

bezuinigd. Nadat er is gekeken naar het personele plaatje. 

� Door mijn wisseling van baan ben ik in het tweede deel van de vragenlijst uitgegaan 

van mijn nieuwe werkplek. 

� Er zou een directeurenbeurs moeten komen. Ik heb ooit een doctoraalstudie naast 

mijn werk gevolgd en helemaal zelf betaald. Dat ga ik niet meer doen. Terwijl ik 

graag studeer. 

� Er zou geld vrij moeten komen voor het ontwikkelen van bestuurders i.v.m. de 

regeling goed besturen. 

� Heel goed dat in kaart gebracht wordt hoe het met de professionalisering staat van 

de professionals in het onderwijs. Wanneer helder is waar de knelpunten zitten kan 

hier pro-actief mee aan de slag worden gegaan. 

� Het bovenschools kantoor vergt ook 5 % van de begroting en verschaft ons steeds 

meer werk en de beleidsruimte wordt ingeperkt.. 

� Het helpt als collega's gelegenheid krijgen om kennis met elkaar te delen. Dat moet 

je als leidinggevende dan wel organiseren en stimuleren. Persoonlijke aandacht 

voor teamleden, ook voor de persoonlijke ontwikkeling helpt ook. 

� Het imago van het onderwijs krijgt zeer te lijden door de zware omstandigheden en 

bezuinigingen. Ik ben zeer bezorgd!! 

� Het is jammer, dat leerkrachten nascholing een last vinden en geen lust. Het zou het 

onderwijs een stuk dynamischer maken. 

� Het onderdeel schoolbestuur (ambtenaren) versus de schooldirecties (het veld) zou 

eens goed moeten worden uitgeplozen.  Hier gaat nogal h.e.e.a. mank cq hier is nog 

veel te winnen! 

� Het onderwijspersoneel heeft geen verplichte professionalisering nodig omdat we al 

jaren vanuit eigen motivatie bezig zijn met ontwikkelen. 

� Ideaal lijkt mij om professionalisering te koppelen aan 

personeelsbeleid/ouderenbeleid/strategisch beleidsplan stichting+school 

� Ik ben bestuurder maar ik heb de lijst ingevuld als algemeen directeur. Deze rol 

vervul ik ook.  Als 'bestuurder' zou de vragenlijst niet voor mij bedoeld zijn.   D.i. een 

verkeerde interpretatie van de term 'bestuurder'. 

� Ik heb een Master aan de universiteit van Nottingham behaald. 

� Ik heb ook de MLE opleiding gedaan.  Deze opleiding vond ik kwalitatief veel beter 

dan de schoolleidersopleiding. 

� Ik heb op verschillende scholen grote cultuurverschillen ervaren. Als mensen niet de 

ambitie hebben zich te ontwikkelen (scholen) is dat ook nauwelijks van de grond te 

krijgen. Soms heeft het ook met (cognitieve) kwaliteit van de mensen te maken. 

� Ik hoop dat er meer druk op teamleden en directieleden komt om bij te scholen. 

Tevens zal dit gefaciliteerd moeten worden door bijvoorbeeld de lerarenbeurs wat 

breder in te kunnen zetten of twee keer per persoon in te zetten voor de liefhebber. 
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� Ik vind het van zeer groot belang dat teams regelmatig (eens per 2 á 3 jaar) de 

mogelijkheid krijgen zich als team te scholen in communicatie (bv. feedback geven 

en ontvangen, gesprekstechnieken, ontdekken van belanrijke thema's). 

� Ik werk al bijna 40 jaar met veel plezier in het onderwijs en heb, met name de 

laatste tien jaar, de professionalisering fors zien toenemen.   Dat lukt ook prima 

zonder al teveel overheidsbemoeienis! 

� In elk beroep professionaliseren mensen. Waarom is dit in het onderwijs nog steeds 

niet vanzelfsprekend? 

� In mijn ervaring is teamscholing een effectiever middel bij schoolontwikkeling dan 

individuele scholing 

� Inspiratie en ontwikkeling (eigen ontwikkeling in samenhang met 

schoolontwikkeling) is van grote invloed op de kwaliteitsverbetering van scholen en 

teams en het vermogen om mee te bewegen met maatschappelijke en interne 

ontwikkelingen. 

� Ja, wellicht een individueel budget aan scholingsgelden CAOgeregeld. 

� laten we als onderwijsmensen het plezier van ons vak niet uit het oog verliezen. 

bewaking van de motivatie voor ons vak gaat ten onder aan administratieve uren 

die de leerkracht moet inzetten. 

� Leren in de praktijk werkt het beste, vooral als mensen leer/oefentijd krijgen. 

� M.n. de belemmerende factoren van dure opleidingen en gering budget speelt mijn 

school (zowel voor schoolleider als onderwijskundigen) parten. De motivatie om te 

ontwikkelen en studeren is bij allen WEL aanwezig. 

� Maak een register voor allen werkzaam in het onderwijs waarbij ze in bv 5 jaar een 

bepaald aantal punten moeten behalen (in gezondheidszorg, artsen, is dit al zo). 

� Meer ruimte voor professionalisering door andere inrichting van lestijd, naschoolse 

tijd en vakanties. 

� Momenteel is geldtekort leidend, verkeerd misschien maar ergens moet een 

sluitpost zijn. 

� Naar mijn mening zijn onderwijsmensen al verplicht zich te ontwikkelen (zie 

daarvoor PIP,POP,PAP, PUP?) De vraag is dus eigenlijk overbodig. 

� Naar mijn mening zijn we in onderwijsland stappen aan 't maken m.b.t. de 

professionalisering van de organisaties. Er is nog werk aan de winkel. Ik hoop dat er 

geld, tijd en ruimte blijft/komt om verder te ontwikkelen. 

� Nascholingsbeleid en leeftijdsbewust beleid zouden aan elkaar gekoppeld kunnen 

worden. 

� Nav de eerste vraag: betreft eerste schoolleidersopleiding. Ik heb in 2009 in 

Amsterdam nog de Master Educational Leadership behaald. Dat was zeker WEL een 

Top opleiding! 

� Professionaliseren moet en is goed. Lastig is dat er steeds nieuwe inzichten zijn en 

dat er (daardoor?) niet altijd voldoende tijd is voor de implementatie. 

� Professionalisering DOEN! 

� Professionalisering op bestuurlijk niveau zou verplicht moeten zijn. 
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� Scholing is in elke levensfase van belang. Stimuleren,ondersteunen en faciliteren 

helpen. Soms gestuurd, maar vooral van binnenuit. 

� Scholing is ondergeschoven kindje en slotsom op de begroting. Daarnaast geregeerd 

door de waan van de dag zowel qua onderwerpen als tekort aan beschikbare tijd om 

te scholen. 

� Scholing is prima, maar zorg dat die ook aantrekkelijk is en noet zorgt voor 

werkdruk.  teamscholing heeft vaak het meeste succes. 

� Scholing moet je niet verplicht stellen.  Voor scholing moet je (als leidingevende) 

ruimte maken. 

� Soms moeilijk goed evenwicht te vinden tussen team- en individuele ontwikkeling / 

scholing. 

� Volgens mij dient (CAO) een onderwijzer al verplicht te investeren in nascholing... 1 

fte = 166 uur 

� Voor de leraren is er de lerarenbeurs.  Waar blijft de beurs voor leidinggevenden? 

� Voor de toekomst hoop ik dat wij de kwalitiet, die is neergezet, kunnen behouden. 

� Voor leraren is de lerarenbeurs. Ik mis voor het management een dergelijk beurs 

t.b.v. een master opleiding. 

� Voor startende leerkrachten is er een traject dat personen van het bestuurd 6 x met 

een nieuwe directeur praten.   Verder vinden er geen gesprekken plaats over de 

individuele ontwikkeling van directieleden. 

� Vraag 21 a verbaast me. In het kader van de Wet BIO bestaat de verplichting al. 

� Waarom wel een extra budget voor professionalisering van de directeur en niet voor 

andere leidinggevenden in de school? 

� wat betreft leiding geven, ik ben adjunct en geeft mede leiding.  In 

onderwijsontwikkeling heb je als directeur een sturende motiverende rol. Als 

adjunct ga je daar ten volle in mee, geef tegengas en zorg je voor enthousiasme. 

� We moeten steeds meer. Dat willen we best. Maar dan moet er wel geld komen om 

te kunnen professionaliseren en mensen te vervangen voor collegiale consultatie, 

cursussen enz. 

� We stellen jaarlijks 1,7% van onze inkomsten ter beschikking van nascholing. dit is 

€ 160.000 op 200 medewerkers.  Eigenlijk is dit te weinig. 

� Weg met het moeten! Op naar het wíllen! 

� Zie volkskrant van maandag 13-02-2012. 
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Bijlage 3  Analyses: vergelijkingen en verbanden 

In deze bijlage worden enkele significante uitkomsten beschreven na toetsing op verschillen 

tussen deelgroepen en op verbanden. Gebruikte toetsen zijn Chi Square, Cramer’sV 

correlatietoets, Pearson Correlatietoets, T-test en Anova. 

HOOFDSTUK 2 

Professionaliseringsthema’s  leidinggevenden 2011 * 

• Bestuurlijke inrichting en verhoudingen en bedrijfsvoering is beduidend minder 

door vrouwen aangegeven en door leden werkzaam in het openbaar onderwijs, 

maar in beide groepen zijn ook relatief minder bovenschools leidinggevenden 

vertegenwoordigd. 

• Leden jonger dan 50 jaar hebben hun professionalisering vaker gericht op 

leiderschap & organisatieontwikkeling, terwijl 50-plussers dit vaker gericht hebben 

op bedrijfsvoering (bovenschools leidinggeven zijn gemiddeld ook ouder dan 

schoolleiders).  

• Tot slot valt op dat professionaliseringsthema’s als personeel met name door leden 

werkzaam in de regio zuid en noord is aangegeven, zeker vergeleken met de regio 

midden.  

 

Professionaliseringsthema’s leidinggevenden voor 2012 * 

• Voor met name leidinggevenden uit het speciaal basisonderwijs wordt bestuurlijke 

inrichting en verhoudingen het thema voor 2012. 

• Ook bedrijfsvoering wordt een belangrijk professionaliseringsthema voor met name 

om leden uit het algemeen bijzonder onderwijs. 

• Huisvesting is vooral genoemd als thema voor 2012 door leidinggevenden uit het 

algemeen bijzonder onderwijs. 

 

Professionaliseringsthema’s  onderwijsgevenden 2011* 

• Omgaan met verschillen is voornamelijk door leden uit de regio oost aangegeven. 

Managementontwikkeling is relatief veel genoemd door leden uit het speciaal 

onderwijs. En ontwikkeling van lerarencompetenties is het meest genoemd door 

leden uit Drenthe.  

 

Professionaliseringsthema’s  onderwijsgevenden 2012 * 

• Omgaan met verschillen wordt relatief het meest gekozen door het basisonderwijs 

en door middelgrote scholen (200-600 leerlingen). 

• Opbrengstgericht werken wordt relatief vaker genoemd door de regio zuid (met 

name Limburg) dan door de regio midden en noord (met name Flevoland). En vaker 
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door confessioneel en openbaar onderwijs (vergeleken met het algemeen bijzonder 

onderwijs). 

• Specifieke leergebieden als thema worden relatief het meest genoemd door 

(speciaal) basisonderwijs en veel minder door het speciaal onderwijs. 

• Communicatie is een veelgenoemd thema voor 2012 in de regio midden (met name 

Utrecht) en weinig door de regio’s zuid (met name Zeeland) en noord (met name 

Friesland). Ook komt naar voren hoe groter de organisatie, hoe vaker dit als thema 

is gekozen. 

• Tot slot wordt vaker door het speciaal (basis)onderwijs het thema ontwikkeling van 

lerarencompetenties genoemd, vergeleken met het basisonderwijs.  

 

HOOFDSTUK 3 

 

Professionaliseringsvorm leidinggevenden * 

• Een cursus, conferenties en het bijhouden van vakliteratuur zijn de meest genoemde 

vormen voor de professionalisering in het afgelopen jaar voor 50-plussers, terwijl 

50-minners juist relatief vaker een opleiding hebben gevolgd. 

• Een opleiding is ook beduidend vaker genoemd door leden werkzaam in de regio 

noord-west (veel minder dan in de regio zuid en midden), in het speciaal onderwijs 

en leden die minder dan vijf jaar in de huidige functie werkzaam zijn. Door leden uit 

de regio midden wordt juist relatief vaak het werkplekleren genoemd.  

• Coaching en begeleiding is een vorm die relatief vaker door vrouwen is gebruikt om 

te professionaliseren, terwijl mannen vaker conferenties aangeven, vooral 

bovenschools leidinggevenden.   

 

Professionaliseringsvorm onderwijsgevenden op schoolniveau * 

• Professionaliseringsactiviteiten op teamniveau en in de vorm van een cursus of 

training zijn vooral aangegeven door leidinggevenden uit de regio noord-west en  

zuid-west. 

• Op individuele basis en in-service scholing is relatief veel aangegeven door 

leidinggevenden werkzaam op grote scholen. De in-service scholing is ook vaak 

aangegeven door speciaal onderwijs. 

• Intervisie is relatief veel genoemd door leden uit het speciaal onderwijs en het minst 

door leden uit het basisonderwijs.  

• Opleidingen, collegiale consultatie en coaching/begeleiding worden vooral 

aangegeven door de middelgrote en grote scholen.   
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HOOFDSTUK 4 

 

Professionaliseringsopbrengsten van leidinggevenden volgens leidinggevenden * 

• Opvallend is dat leden uit het speciaal onderwijs  beduidend minder positief, zich 

soms zelf sterk kritisch uiten, over de opbrengsten van hun eigen 

professionalisering, vergeleken met het (speciaal) basisonderwijs .  

• Het gaat met name om de inrichting van het primair proces (gemiddeld 2,9),  de 

keuze van middelen (gemiddeld 2,6) en de stijl van leidinggeven (gemiddeld 2,9) . 

Over deze aspecten zeggen vooral de SO- leden dat hun eigen professionalisering dit 

nauwelijks als effect heeft gehad. Gemiddeld genomen zijn zij ook minder sterk 

positief (3,5) over de vertaling van ontwikkelingen naar de schoolpraktijk. 

• Schoolleiders werkzaam op kleine scholen (<200 leerlingen) geven vaker aan dat 

hun professionalisering geleid heeft tot een betere vertaling van ontwikkelingen 

naar de schoolpraktijk en tot een herbezinning op de strategie van de school (vooral 

vergeleken met leden werkzaam op scholen met 400 tot 600 leerlingen). 

 

Professionaliseringsopbrengsten  van schoolleiders volgens bovenschools 

leidinggevenden* 

• Met name bovenschools leidinggevenden die leiding geven aan grote organisaties 

(meer dan 600 leerlingen) zijn positiever over de opbrengsten ten aanzien van 

efficiënt werken dan die op kleine scholen (minder dan 200 leerlingen).  

• Er zijn geen significante verschillen gevonden op de achtergrondkenmerken bij de 

ervaren opbrengsten ten aanzien van de professionalisering van de 

onderwijsgevenden en de schoolleiders. 

 

HOOFDSTUK 5 

 

Gesprekken door/namens het bevoegd gezag met leidinggevenden * 

• Leden uit het confessioneel en openbaar onderwijs ervaren de gesprekken 

significant vaker als zinvol, terwijl leden uit het algemeen bijzonder onderwijs de 

gesprekken vaker als redelijk zinloos ervaren. In het confessioneel en openbaar 

onderwijs komt het relatief iets vaker voor dat er meerdere gesprekken per jaar 

plaatsvinden met de leidinggevenden, zeker vergeleken met het algemeen bijzonder 

onderwijs, maar dit verschil is niet significant.  

  



  49 

 

   

Gesprekken door leidinggevenden met de medewerkers aan wie zij leiding geven* 

• Vrouwelijke schoolleiders zeggen vaker meerdere gesprekken per jaar te voeren 

dan mannen (eenmaal per jaar wordt vaker door mannelijke schoolleiders 

genoemd). Dat geldt ook voor kleinere scholen met minder dan 400 leerlingen 

vergeleken met scholen met 400 of meer leerlingen en voor het basisonderwijs 

vergeleken met het speciaal (basis)onderwijs. 

• Bovenschoolse leidinggevenden uit het openbaar onderwijs zeggen vaker meerdere 

gesprekken per jaar te voeren dan die uit het confessioneel onderwijs. En van de 

bovenschools leidinggevenden die aangeven dat er nooit een gesprek wordt 

gevoerd, zijn dit met name de leidinggevenden uit het algemeen bijzonder 

onderwijs. 

Verbanden tussen frequentie en ervaren zin van gesprekken* 

• De gespreksfrequentie van de gesprekken die de leidinggevenden zelf krijgen hangt 

positief samen met de mate waarin dit gesprek zinvol wordt ervaren (vaker een 

eigen gesprek= ervaring meer zinvol). 4 

• De mate waarin het eigen gesprek zinvol wordt ervaren hangt positief samen met de 

mate waarin het gesprek van de leidinggevende met zijn medewerkers zinvol wordt 

ervaren (zinvol eigen gesprek= zinvol gesprek met medewerkers).5 

• De frequentie van gesprekken door het bevoegd gezag met de schoolleider hangt 

positief samen met de frequentie van gesprekken die de schoolleider met de 

onderwijsgevenden voert (vaker een eigen gesprek= vaker met 

onderwijsgevenden).6 

• De frequentie van gesprekken door de schoolleider met de onderwijsgevenden 

hangt positief samen met de mate waarin hij/zij dit als zinvol ervaart (vaker gesprek 

met medewerkers = ervaring meer zinvol).7 

 

Inzet van middelen en regelingen * 

• De lerarenbeurs is relatief veel ingezet door het algemeen bijzonder onderwijs en 

speciaal (basis)onderwijs en organisaties met meer dan 400 leerlingen. 

• Het schoolbudget is vooral ingezet door (middel)grote schoolorganisaties (>200 

leerlingen). 

• Scholingsdagen is relatief veel ingezet door scholen in de regio noord-west en oost 

en weinig in de regio zuid. 

 

Verbanden tussen meerjarenbeleidsplan, middelen en criteria* 

                                                           
4 Significant en matig sterk verband (0,34-0,36) 
5 Idem voetnoot 2 
6 Significant, maar zwak verband (0,20) 
7 Idem voetnoot 4 
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• Organisaties die geen plan hebben laten zich bij het beschikbaar stellen van 

middelen vaker leiden door het beschikbare budget en organisaties die wel een 

beleidsplan kennen sterker middelen toe op basis van de visie, maatschappelijke 

ontwikkelingen en persoonlijke ambities.  

• Daarnaast is een positieve samenhang tussen de aanwezigheid van een beleidsplan 

en de frequentie van ontwikkelingsgesprekken, zowel met de medewerkers aan wie 

de leidinggevenden leiding geven als met de leidinggevenden zelf.   

• Schoolorganisaties (op school-, dan wel op stichtingsniveau) die een 

meerjarenbeleidsplan hebben, hebben de lerarenbeurs voor een gemiddeld hoger 

percentage van de leerkrachten ingezet dan organisaties die geen plan hebben. Ook 

is te zien dat, bij een hoger percentage inzet van de lerarenbeurs, het criterium van 

aansluiting op ambities van personeelsleden sterker gehanteerd wordt. 

• De lerarenbeurs en het schoolbudget zijn veel ingezet door leidinggevenden die de 

lange termijn visie als belangrijk criterium hebben aangegeven. 

• Er is een lichte (maar sterk significante) samenhang tussen het gebruik van de 

lerarenbeurs en de keuze voor professionalisering op individuele basis, een 

opleiding (en enigszins ook met  professionalisering die extern plaatsvindt). 8 

 

 

                                                           
8 Significant en matig sterk verband (0,36). 


