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1. Inleiding

Stichting Prodas wil inzicht in de tevredenheid, de betrokkenheid en de motivatie van de medewerkers van de scholen.

Tegen deze achtergrond heeft Stichting Prodas in oktober 2017 een Medewerkersonderzoek laten uitvoeren op alle

scholen die onder de stichting vallen.

In deze rapportage worden de resultaten van het onderzoek beschreven voor BS De Wegwijzer.

1.1 Doelstellingen van het onderzoek

De onderzoeksdoelstellingen van het Medewerkersonderzoek luiden als volgt:

Achterhalen hoe de medewerkers (OP en OOP) het werken bij BS De Wegwijzer ervaren en hoe tevreden zij daarmee

zijn.

Achterhalen hoe betrokken en gemotiveerd de medewerkers van BS De Wegwijzer zijn.

Achterhalen hoe BS De Wegwijzer scoort ten opzichte van de landelijke PO-cijfers.

Achterhalen wat de verbeterpunten voor BS De Wegwijzer zijn vanuit het perspectief van de medewerkers.

Achterhalen welke bijdrage(n) de medewerkers zelf kunnen leveren aan een (nog) professionelere schoolcultuur, aan

een kwalitatief (nog) beter onderwijsproces en aan een (nog) hogere tevredenheid/ grotere betrokkenheid van

leerlingen en ouders.

Achterhalen hoe professioneel de cultuur op BS De Wegwijzer is.

1.2 Onderzoeksopzet

Vragenlijst

Er is gebruik gemaakt van de vragenlijst die in overleg met Stichting Prodas is opgesteld. BS De Wegwijzer heeft de

mogelijkheid gekregen om de terminologie van de vragenlijst aan te passen aan de terminologie die op school wordt

gebruikt en om schoolspecifieke vragen toe te voegen aan de vragenlijst.

Onderzoeksmethode

De medewerkers van BS De Wegwijzer zijn, door middel van een e-mail, uitgenodigd voor het onderzoek. Deze e-mail

bevatte een link/persoonlijke inlogcode waarmee men – na erop te klikken - direct in de online vragenlijst terecht kwam.

Vervolgens zijn er twee digitale reminders gestuurd naar de medewerkers die de vragenlijst na verloop van tijd nog niet

(helemaal) hadden ingevuld.

Onderzoeksgroepen en respons

Het onderzoek is gehouden onder alle 10 medewerkers van BS De Wegwijzer. Uiteindelijk hebben 9 medewerkers de

vragenlijst ingevuld, wat een respons oplevert van 90%.
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1.3 Interpretatie van de resultaten

De vragenlijst bestaat voor het merendeel uit stellingen waar de medewerkers het mee eens of oneens kunnen zijn. Een

stelling luidt bijvoorbeeld: Ik heb een prettige werkplek. Medewerkers kunnen antwoorden met: helemaal mee oneens,

mee oneens, niet mee eens/niet mee oneens, mee eens en helemaal mee eens. We kijken vervolgens op verschillende

manieren naar de resultaten:

1 De gemiddelde scores per hoofd- en deelaspect

Aan de antwoordcategorieën kennen we een waarde toe. ‘1’ voor helemaal mee oneens tot ‘10’ voor ‘helemaal mee eens’.

Per voorgelegd aspect berekenen we vervolgens de gemiddelde score. Als richtlijn bij de interpretatie van de gemiddelde

scores op de hoofd- en deelaspecten bij medewerkertevredenheid gebruiken we de volgende indeling:

Gemiddeld 8,2 of hoger: zeer goed / zeer tevreden;

7,8 tot en met 8,1: goed / tevreden;

7,3 tot en met 7,7: redelijk / redelijk tevreden;

6,5 tot en met 7,2: matig / matig tevreden;

6,4 en lager: zeer matig / slecht / niet tevreden.

2 Het percentage ontevreden medewerkers

De medewerkers die op de (positief geformuleerde) aspecten/stellingen – bijv. Ik ben tevreden met mijn secundaire

arbeidsvoorwaarden - antwoorden met ‘helemaal mee oneens’ of ‘mee oneens’ kwalificeren wij als ontevreden

medewerkers. Aspecten waarover 15% of meer van de medewerkers ontevreden is, typeren wij als

knelpunt/aandachtspunt. De ervaring is dat als de gemiddelde score op een aspect 6,4 of lager is, er vaak sprake is van

15% of meer ontevreden medewerkers.

3 De benchmark

Om de resultaten te kunnen plaatsen, is gebruik gemaakt van de benchmark primair onderwijs. De benchmark is

opgesteld op basis van onderzoek dat DUO Onderwijsonderzoek & Advies heeft verricht onder medewerkers in het primair

onderwijs. De benchmark PO bevat de resultaten van ruim 5.000 medewerkers in het PO. Zie paragaaf 3.1.5 van deze

rapportage.

4 De Prioriteitenmatrix

Zie paragraaf 3.1.6 van deze rapportage voor de analysetechniek die aan het opstellen van de prioriteitenmatrix ten

grondslag ligt en de tekst en uitleg bij de prioriteitenmatrix.

5 De professionaliteit van de cultuur

Ten slotte geven we zicht op de professionaliteit van de cultuur bij BS De Wegwijzer, vanuit het perspectief van de

medewerkers. We onderscheiden verschillende dimensies wat betreft de professionaliteit van de cultuur. Zie paragraaf

3.1.7 van deze rapportage.

Door vanuit verschillende invalshoeken naar de resultaten te kijken, ontstaat een genuanceerde kijk op de

onderzoeksresultaten.
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2. Management summary

2.1 Samenvatting

Van de 10 medewerkers van BS De Wegwijzer die een uitnodiging hebben ontvangen, hebben uiteindelijk 9 medewerkers

de vragenlijst ingevuld. Dit levert een respons op van 90%.

Hieronder volgt een overzichtstabel waarin we vier criteria voor het bepalen van de succesfactoren en knelpunten tonen:

de gemiddelde scores per hoofdaspect, de vergelijking met de benchmark, het percentage (on)tevreden medewerkers en

de plaats in de prioriteitenmatrix.

Gemiddelde
Benchmark

PO

Afwijking

t.o.v. de

benchmark

Percentage

ontevreden

medewerkers

Percentage

tevreden

medewerkers

Plaats in de

prioriteitenmatrix

Algemene tevredenheid

werk
8.8 8.4 + 0 % 89 %

Sfeer 9.0 8.6 + 0 % 100 % Sterke punten

Directeur/locatieleider 8.9 8.2 ++ 0 % 100 % Handhaven

Samenwerking 8.5 8.0 ++ 0 % 100 % Handhaven

Onderwijs 8.4 8.3 o 0 % 100 % Handhaven

Inhoud van het werk 8.3 8.2 o 0 % 100 % Sterke punten

Werkomstandigheden 8.0 8.0 o 0 % 100 % Sterke punten

Identiteit 8.0 7.7 + 0 % 88 % Handhaven

Gesprekscyclus 7.8 7.7 o 0 % 100 % Sterke punten

Communicatie 7.8 7.3 ++ 0 % 89 % Handhaven

Persoonlijke

ontwikkeling
7.5 7.6 o 13 % 75 % Handhaven

Werkdruk 4.8 5.7 -- 44 % 22 %
Verbeterpunten hoge

prioriteit

Toelichting op de plaats in de prioriteitenmatrix:

het hoofdaspect 'algemene tevredenheid werk' is niet in de prioriteitenmatrix opgenomen omdat dit de 'afhankelijke variabele' is in

de regressieanalyse waarop de prioriteitenmatrix is gebaseerd (zie paragraaf 3.1.6 Verbeterprioriteiten)
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Top 5 deelaspecten

In deze paragraaf bieden we een weergave van de vijf best en slechtst scorende deelaspecten. Deze gegevens vergelijken

we, waar mogelijk, met de benchmark PO. In de tabel tonen we eveneens het hoofdaspect waaronder het betreffende

deelaspect valt.

Best scorende deelaspecten

Hoofdaspect Deelaspect Score Benchmark Afwijking

Samenwerking Elkaar helpen wanneer dat nodig is 9.8 8.5 ++

Samenwerking Samenwerking leerkrachten en ondersteunend personeel 9.5 8.3 ++

Onderwijs Aandacht voor sociale vaardigheden 9.4 8.1 ++

Onderwijs Begeleiding bij keuze vervolgopleiding 9.4 8.4 ++

Onderwijs Goede/correcte schooladviezen 9.4 8.5 ++

Slechtst scorende deelaspecten

Hoofdaspect Deelaspect Score Benchmark Afwijking

Werkomstandigheden ICT-middelen 2.1 6.6 --

Werkdruk Toekomen aan voorbereiden werk 3.5 5.1 --

Werkdruk Werk mentaal niet te inspannend 4.5 4.4 o

Werkdruk Werkdruk acceptabel 4.8 6.0 --

Werkdruk Tijd voor begeleiden zorgleerlingen 4.8 4.9 o
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Professionaliteit van de cultuur

Ten slotte geven we zicht op de professionaliteit van de cultuur bij BS De Wegwijzer, vanuit het perspectief van de

medewerkers. De medewerkers beoordelen de professionaliteit van BS De Wegwijzer met gemiddeld een 8.0. Landelijk

beoordelen medewerkers in het primair onderwijs de professionaliteit met een 7.6.
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2.2 Aanbevelingen

De medewerkers van BS De Wegwijzer geven aan over het algemeen zeer tevreden te zijn met hun werk. Ze voelen zich

zeer betrokken bij de school en bij hun team. Naast deze ‘algemene tevredenheid en betrokkenheid’ zijn de medewerkers

ook zeer tevreden over de inhoud van het werk, de directeur/locatieleider, samenwerking op school, de sfeer en het

onderwijs.

Medewerkersonderzoek wordt met name verricht om te achterhalen waar mogelijkheden tot verbetering liggen voor de

tevredenheid, betrokkenheid en motivatie van medewerkers.

De aanbevelingen richten zich op die (hoofd- en deel)aspecten die in het onderzoek als relatief zwak naar voren komen.

We zien dat de medewerkers ontevreden zijn over de werkdruk. Het hoofdaspect scoort sterk lager dan de benchmark

primair onderwijs en komt in de prioriteitenmatrix naar voren als een verbeterpunt met hoge prioriteit. Binnen het

hoofdaspect werkdruk zijn medewerkers ontevreden over bijna alle onderscheiden deelaspecten. Vooral over de mate

waarin ze toekomen aan de voorbereiding van hun lessen/correctiewerk en de mentale inspanning die hun werk vergt zijn

de medewerkers ontevreden. Ook zien we bij het aspect duurzame inzetbaarheid dat de medewerkers van mening zijn dat

de school onvoldoende aandacht besteedt aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en aangeven dat ze

gezondheidsklachten hebben waarvan ze vermoeden dat ze (mede) door het werk komen.

Het blijft belangrijk dat de school aandacht besteedt aan (het verminderen van) de werkdruk. Hierbij kan worden gedacht

aan het organiseren van een of meer themabijeenkomsten over werkdruk waarin medewerkers wordt gevraagd aan te

geven waar de knelpunten zitten en samen te denken over oplossingen die in de praktijk haalbaar zijn en soelaas bieden.

Ideeën als het vaker verspreiden van informatie via memo’s, het verminderen van het aantal vergaderingen of het

mogelijk maken vergaderingen facultatief bij te wonen (onderwerpen zijn vaak niet voor alle medewerkers van belang)

zodat meer tijd voor andere taken overblijft, zouden aan de orde kunnen komen.

Ook zien we dat de medewerkers niet tevreden zijn over de ICT-middelen die ze tot hun beschikking hebben. Ze zijn van

mening dat ze niet goed kunnen werken met de methoden en leermiddelen die op school worden gebruikt. Wat betreft de

beschikbare ICT-middelen kan gekeken worden wat er (extra) nodig is voor de medewerkers om hun werk zo goed

mogelijk te verrichten. We raden aan met de medewerkers in gesprek te gaan over de gebruikte methoden en

leermiddelen, te kijken waar deze ontevredenheid zich op richt en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen hiervoor.

Verder geven de medewerkers aan dat ze onvoldoende mogelijkheden hebben om door te groeien binnen de school en

binnen de stichting en dat ze zich niet kunnen vinden in hun laatste beoordeling. Ze zijn niet tevreden over de wijze

waarop de scholen onderling samenwerken en geven aan dat er geen sprake is van een goede samenwerking met

(collega’s van) andere scholen binnen Stichting Prodas. Ook geven de medewerkers aan dat ze niet bewust voor deze

school hebben gekozen vanwege de identiteit van de school.

Het zou goed zijn om tijdens gesprekken in de gesprekscyclus meer in te gaan op doorgroeimogelijkheden binnen BS De

Wegwijzer. Wij bevelen aan deze onderwerpen te bespreken met de medewerkers en te bekijken welke mogelijkheden

voor verbetering er zijn.
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3. Onderzoeksresultaten

3.1 Overall beeld BS De Wegwijzer

3.1.1 Algemene tevredenheid

In de linker grafiek gaan we in op de gemiddelde score van de medewerkers op de verschillende aspecten. Aspecten

waarop BS De Wegwijzer ‘zeer goed’ scoort, treft u boven de groene lijn aan. Treft u geen groene lijn aan, dan heeft BS

De Wegwijzer geen, dan wel uitsluitend ‘zeer goede’ scores gekregen. Beneden de rode lijn staan de aspecten waarop BS

De Wegwijzer een ‘slechte’ score krijgt. Treft u geen rode lijn aan, dan heeft BS De Wegwijzer geen, dan wel uitsluitend

‘slechte’ scores gekregen.

In de rechter grafiek gaan we in op de procentuele verdeling tussen de medewerkers die over de verschillende aspecten

positief (helemaal mee eens of mee eens) of juist negatief (mee oneens of helemaal mee oneens) gestemd zijn. De

neutrale positie (niet mee eens, niet mee oneens) is niet in de grafiek opgenomen.

De medewerkers voelen zich sterk betrokken bij hun team (9.3) en bij de school (9.3). Ze geven in sterke mate aan dat ze

trots zijn op hun school (8.3).

Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers negatief gestemd zijn.

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief

Algemeen beeld van het werk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100
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3.1.2 Positieve en negatieve punten

We hebben de medewerkers de volgende twee open vragen (zonder voorgecodeerde antwoordcategorieën) voorgelegd:

1. Wat bevalt u het meest aan het werken op uw school?

2. Wat bevalt u het minst aan het werken op uw school?

In de onderstaande twee tabellen staan de antwoorden die door relatief veel medewerkers zijn gegeven.

Een compleet overzicht van de gegeven antwoorden treft u aan in de bijlage.

Als belangrijkste positieve punten werden genoemd: %

Omgang/contact met de leerlingen 56%

Als belangrijkste negatieve punten werden genoemd: %

Er zijn geen antwoorden die door minimaal vijf medewerkers zijn gegeven.

3.1.3 Eigen bijdrage aan het succes van de school

Daarnaast hebben we de medewerkers de volgende twee open vragen (zonder voorgecodeerde antwoordcategorieën)

voorgelegd:

1. Kunt u drie acties/activiteiten noemen die u zelf zou kunnen oppakken waardoor de school (nog) beter gaat

functioneren?

2. Kunt u drie acties/activiteiten noemen die uw school zou kunnen oppakken waardoor de school (nog) beter gaat

functioneren?

In de onderstaande twee tabellen staan de antwoorden die door relatief veel medewerkers zijn gegeven.

Een compleet overzicht van de gegeven antwoorden treft u aan in de bijlage.

Als belangrijkste acties/activiteiten die ze zelf zouden

kunnen oppakken, werden genoemd:
%

Er zijn geen antwoorden die door minimaal vijf medewerkers zijn gegeven.

Als belangrijkste acties/activiteiten die hun school zou

kunnen oppakken, werden genoemd:
%

Er zijn geen antwoorden die door minimaal vijf medewerkers zijn gegeven.
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3.1.4 Tevredenheid over de werkbelevingsaspecten (de hoofdaspecten)

De medewerkers zijn zeer tevreden over de sfeer (9.0), over de directeur/locatieleider (8.9), over de samenwerking (8.5),

over het onderwijs dat ze op school verzorgen (8.4) en over de inhoud van het werk (8.3).

De medewerkers zijn niet tevreden over de werkdruk (4.8; 44% negatief).

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief

Hoofdaspecten

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100
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3.1.5 Benchmark primair onderwijs

In de onderstaande tabel benchmarken we de scores op de hoofdaspecten met de scores voor het primair onderwijs.

BS De Wegwijzer scoort op de volgende hoofdaspecten (sterk) hoger dan gemiddeld, dat wil zeggen (sterk) hoger dan de

benchmark primair onderwijs: Sfeer, Directeur/locatieleider, Samenwerking, Identiteit en Communicatie.

BS De Wegwijzer scoort op de volgende hoofdaspecten (sterk) lager dan de benchmark primair onderwijs: Werkdruk.

Gemiddelde score van BS

De Wegwijzer
Benchmark PO

Afwijking t.o.v. de

benchmark

Algemene tevredenheid werk 8.8 8.4 +

Sfeer 9.0 8.6 +

Directeur/locatieleider 8.9 8.2 ++

Samenwerking 8.5 8.0 ++

Onderwijs 8.4 8.3 o

Inhoud van het werk 8.3 8.2 o

Werkomstandigheden 8.0 8.0 o

Identiteit 8.0 7.7 +

Gesprekscyclus 7.8 7.7 o

Communicatie 7.8 7.3 ++

Persoonlijke ontwikkeling 7.5 7.6 o

Werkdruk 4.8 5.7 --

De schaal heeft de volgende betekenis:

-- = sterk lager/slechter dan de benchmark (verschil van 0,5 of meer)

- = lager/slechter dan de benchmark (verschil van 0,3 of 0,4)

0 = (ongeveer) gelijk aan de benchmark (verschil van 0,2 of minder)

+ = hoger/beter dan de benchmark (verschil van 0,3 of 0,4)

++ = sterk hoger/beter dan de benchmark (verschil van 0,5 of meer)
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3.1.6 Verbeterprioriteiten

Om de beoordeling van verschillende hoofdaspecten goed te kunnen interpreteren is het nodig om, naast de tevredenheid

van de medewerkers met de verschillende hoofdaspecten inzicht te krijgen in het belang van deze hoofdaspecten voor de

medewerkers. Het betreft hier dan het vinden van een antwoord op een vraag als: hoe belangrijk is de tevredenheid van

medewerkers met ‘de arbeidsvoorwaarden’ in vergelijking met bijvoorbeeld de tevredenheid van medewerkers met ‘de

werkomstandigheden’?

Immers: een lage tevredenheidsscore op een hoofdaspect dat van weinig belang blijkt voor de medewerkers vraagt een

andere/lagere prioriteit van de school dan een lage tevredenheidsscore op een aspect dat voor medewerkers juist van

groot belang blijkt te zijn.

Het belang van een hoofdaspect voor de medewerkers bepalen we door de correlatie/de samenhang te berekenen tussen

de algemene tevredenheid van de medewerkers met hun werk enerzijds en de tevredenheid van de medewerkers met de

verschillende hoofdaspecten anderzijds (met behulp van een zogeheten meervoudige regressieanalyse). De aanname

daarbij is dat hoe sterker de correlatie/de samenhang tussen het hoofdaspect en de algemene tevredenheid is, hoe

belangrijker het hoofdaspect kennelijk is voor de medewerkers.

Op basis van ‘belangscores’ (die we dus bepalen aan de hand van een meervoudige regressieanalyse) en

‘tevredenheidsscores’ stellen we een prioriteitenmatrix op met vier kwadranten.

Vinden uw
medewerkers
zeer
belangrijk

Verbeterpunten
hoge prioriteit

Sterke punten

Vinden uw
medewerkers
het minst
belangrijk

Verbeterpunten
minder hoge prioriteit Handhaven

Prioriteitenmatrix

Belang

Zijn uw medewerkers
het minst tevreden over Tevredenheid

Zijn uw medewerkers
het meest tevreden over

Inhoud van het werk

Directeur/locatieleider

Gesprekscyclus

Werkomstandigheden

Persoonlijke ontwikkeling

Samenwerking

Communicatie

Sfeer

Onderwijs

Werkdruk

Identiteit
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De 4 kwadranten hebben de volgende betekenis:

VERBETERPUNTEN HOGE PRIORITEIT STERKE PUNTEN

Zijn medewerkers (relatief) ontevreden over en vinden
zij belangrijk.

Op deze thema's valt veel winst te behalen in termen van

tevredenheid en betrokkenheid: Werkdruk.

Zijn medewerkers (relatief) tevreden over en vinden zij
belangrijk.

Dit zijn de sterke punten, de succesfactoren van BS De

Wegwijzer: Inhoud van het werk, Werkomstandigheden,

Samenwerking, Sfeer.

VERBETERPUNTEN MINDER HOGE

PRIORITEIT
HANDHAVEN

Zijn medewerkers (relatief) ontevreden over en vinden
zij niet zo belangrijk.

Op deze thema's valt niet veel winst te behalen in
termen van tevredenheid en betrokkenheid: geen enkel
aspect.

Er kunnen overigens andere redenen zijn om deze
thema's toch aan te pakken.

Zijn medewerkers (relatief) tevreden over en vinden zij
niet zo belangrijk.

Dit zijn de te handhaven punten, deze punten behoeven
weinig aandacht van BS De Wegwijzer:
Directeur/locatieleider, Gesprekscyclus, Persoonlijke
ontwikkeling, Communicatie, Onderwijs, Identiteit.
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3.1.7 Professionaliteit van de cultuur

In deze paragraaf tonen we de analyse van de professionaliteit van de cultuur binnen BS De Wegwijzer vanuit het

perspectief van de medewerkers. Deze analyse is gebaseerd op circa 30 stellingen afkomstig uit verschillende

onderwerpen in de vragenlijst die aansluiten op dit thema.

Vergeleken met de benchmark PO scoort BS De Wegwijzer hoger op professionaliteit van de organisatie (BS De Wegwijzer

8.0, tegenover de benchmark 7.6).

We onderscheiden verschillende dimensies wat betreft de professionaliteit van de cultuur van de school. In de tabel op de

volgende pagina vergelijken we de score van BS De Wegwijzer op deze dimensies met de benchmarkcijfers.

Gemiddelde score

binnen het PO: 7.6

De score van BS De

Wegwijzer: 8.0

Mate van Professionaliteit

Zeer professioneel

14% van de scholen

Professioneel

56% van de scholen

Onprofessioneel

23% van de scholen

Zeer onprofessioneel

7% van de scholen
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BS De Wegwijzer scoort ten opzichte van de benchmark hoger op 'De schoolleiding heeft een duidelijke visie op de

toekomst van de school en die visie heeft draagvlak onder de medewerkers', 'Complexe beslissingen worden op school

goed/gedegen voorbereid', 'De cultuur op school is te typeren met ‘doen’ en minder met (te lang) ‘overleggen’', 'De school

is een lerende organisatie: medewerkers staan open voor nieuwe ontwikkelingen en fouten worden niet een tweede keer

gemaakt', 'Op school is sprake van een open, eerlijke en op de inhoud gerichte communicatie' en 'Op school krijgen en

nemen medewerkers verantwoordelijkheid'. BS De Wegwijzer scoort ten opzichte van de benchmark op geen enkel aspect

lager.

Dimensies BS De Wegwijzer Benchmark t.o.v. de benchmark

De schoolleiding heeft een duidelijke visie op de

toekomst van de school en die visie heeft draagvlak

onder de medewerkers

8.8 7.9 ++

Complexe beslissingen worden op school

goed/gedegen voorbereid
7.7 7.3 +

Er is op school werkelijk aandacht voor persoonlijke

ontwikkeling van de medewerkers
7.3 7.5 o

De cultuur op school is te typeren met ‘doen’ en

minder met (te lang) ‘overleggen’
8.4 7.4 ++

Op school staan het onderwijs en de leerling

centraal
8.0 8.1 o

De school is een lerende organisatie: medewerkers

staan open voor nieuwe ontwikkelingen en fouten

worden niet een tweede keer gemaakt

8.2 7.4 ++

Op school is sprake van een open, eerlijke en op de

inhoud gerichte communicatie
7.8 7.2 ++

Op school krijgen en nemen medewerkers

verantwoordelijkheid
8.0 7.7 +

Totaal 8.0 7.6 +
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3.2 Hoofdaspecten nader bekeken

In dit hoofdstuk zoomen we in op de hoofdaspecten. Medewerkers is niet alleen gevraagd naar hun tevredenheid met het

hoofdaspect, maar ook naar de tevredenheid met tal van deelaspecten die onder het hoofdaspect vallen.

3.2.1 Inhoud van het werk

De medewerkers geven in sterke mate aan dat hun werk afwisselend is (9.3), dat ze weten wat er van hen verwacht

wordt (9.0), dat hun werk uitdagend is (8.3) en dat ze zich zeker voelen in hun werk (8.3).

Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers negatief gestemd zijn.

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief

Inhoud van het werk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100
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Inhoud van het werk

Afwisselend werk

Verwachtingen zijn bekend

Uitdagend werk

Zeker gevoel in werk

Zelf manier uitvoeren taken bepalen

Ruimte voor invulling van eigen
lessen

8.3

9.3

9.0

8.3

8.3

8.0

7.5

100%

100%

100%

78%

100%

11% 89%

63%
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3.2.2 Directeur/locatieleider

De medewerkers vinden in sterke mate dat de directeur/locatieleider bijdraagt aan een goede sfeer (9.3), dat de

directeur/locatieleider serieus ingaat op suggesties over het werk (8.7), dat de directeur/locatieleider open is over de

maatregelen die hij/zij neemt (8.7), dat de directeur/locatieleider openstaat voor feedback (8.7), dat de

directeur/locatieleider hen voldoende begeleiding geeft (8.5) en dat de directeur/locatieleider ervoor zorgt dat de school

goed is georganiseerd (8.4). Ze geven in sterke mate aan dat de directeur/locatieleider een duidelijke visie heeft op de

toekomst van de school (9.3), dat de directeur/locatieleider hen steunt als dat nodig is (8.7), dat ze zich goed kunnen

vinden in de visie van de directeur/locatieleider (8.7), dat de directeur/locatieleider een duidelijke onderwijskundige visie

heeft (8.5) en dat de directeur/locatieleider de medewerkers stimuleert om van elkaar te leren (8.5).

Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers negatief gestemd zijn.

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief

Directeur/locatieleider

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100
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Directeur/locatieleider

Draagt bij aan een goede sfeer

Duidelijke toekomstvisie

Gaat serieus in op suggesties

Geeft openheid over maatregelen

Ondersteunt wanneer nodig

Draagvlak visie directeur/locatieleider

Staat open voor feedback

Duidelijke onderwijskundige visie

Stimuleert om van elkaar te leren

Begeleiding van medewerkers

Zorgt voor goede organisatie

8.9

9.3

9.3

8.7

8.7

8.7

8.7

8.7

8.5

8.5

8.5

8.4

100%

100%

100%

86%

100%

86%

100%

100%

100%

100%

83%

100%
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3.2.3 Gesprekscyclus

De medewerkers zijn zeer tevreden over de kwaliteit van de gesprekken die ze in het kader van de gesprekscylus met hun

directeur/locatieleider/leidinggevende voeren (8.5).

De medewerkers geven aan dat ze zich niet kunnen vinden in hun laatste beoordeling (6.8; 29% negatief).

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief

Gesprekscyclus

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100
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Gesprekscyclus

Kwaliteit van de gesprekken

Aantal gesprekken

Laatste beoordeling

7.8

8.5

7.8

6.8

100%

100%

100%

29% 71%
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3.2.4 Werkomstandigheden

De medewerkers geven in sterke mate aan dat ze een prettige werkplek hebben (9.3).

De medewerkers zijn niet tevreden over de ICT-middelen die ze tot hun beschikking hebben (2.1; 100% negatief). Ze zijn

van mening dat ze niet goed kunnen werken met de methoden/leermiddelen die op school worden gebruikt (7.2; 25%

negatief).

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief

Werkomstandigheden

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100
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Werkomstandigheden

Werkplek

Goed kunnen werken met
methoden/leermiddelen

Aandacht voor voorkomen
ziekteverzuim

ICT-middelen

8.0

9.3

7.2

7.1

2.1

100%

100%

25% 63%

14% 57%

100%
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3.2.5 Persoonlijke ontwikkeling

De medewerkers geven in sterke mate aan dat ze voldoende mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen (8.5).

De medewerkers geven aan dat ze onvoldoende mogelijkheden hebben om door te groeien (5.8; 29% negatief) en dat ze

onvoldoende mogelijkheden hebben om door te groeien binnen Prodas (5.8; 29% negatief).

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief

Persoonlijke ontwikkeling

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100
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Persoonlijke ontwikkeling

Ontwikkelingsmogelijkheden

Ontwikkelingsmogelijkheden Prodas

Gesprekscyclus helpt bij persoonlijke
ontwikkeling

Nieuwe dingen leren/ervaringen
opdoen

Afspraken over persoonlijk
ontwikkeltraject gemaakt

Persoonlijke talenten komen tot hun
recht

Ontwikkeling wordt gestimuleerd

Doorgroeimogelijkheden Prodas

Doorgroeimogelijkheden

7.5

8.5

7.8

7.8

7.8

7.5

7.3

7.0

5.8

5.8

13% 75%

100%

13% 88%

14% 86%

11% 78%

13% 63%

11% 67%

11% 56%

29% 43%

29% 43%
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3.2.6 Samenwerking

De medewerkers vinden in sterke mate dat ze elkaar helpen wanneer dat nodig is (9.8) en dat de samenwerking tussen

de leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel goed verloopt (9.5). Ze zijn zeer tevreden over de

samenwerking binnen hun team (8.5).

De medewerkers zijn niet tevreden over de wijze waarop de scholen onderling samenwerken (6.1). Ze geven aan dat er

geen sprake is van een goede samenwerking met (collega's van) andere scholen binnen Stichting Prodas (6.3).

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief

Samenwerking

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100
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Samenwerking

Elkaar helpen wanneer dat nodig is

Samenwerking leerkrachten en
ondersteunend personeel

Samenwerking binnen team

Oplossingsgericht denken

Nadruk op 'doen' i.p.v. op
'overleggen'

Kennisdeling buiten school

Goede samenwerking met andere
scholen

Samenwerking scholen onderling

8.5

9.8

9.5

8.5

8.0

7.3

6.8

6.3

6.1

100%

100%

100%

100%

100%

67%

14% 71%

13% 50%

13% 38%
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3.2.7 Communicatie

De medewerkers vinden in sterke mate dat de diverse overleggen op school goed verlopen (8.3) en dat ze voldoende

informatie krijgen om hun werk goed te kunnen doen (8.3).

Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers negatief gestemd zijn.

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief

Communicatie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100
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Communicatie

Verloop diverse overleggen

Voldoende informatie om werk goed
te kunnen doen

Open en eerlijke communicatie

Meeste aanwezigen spelen actieve rol
in vergaderingen

Vergaderingen gericht op inhoudelijke
zaken

Elkaar (positief) kritisch aanspreken

7.8

8.3

8.3

7.8

7.3

7.3

7.0

89%

100%

100%

100%

67%

11% 89%

11% 67%
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3.2.8 Sfeer

De medewerkers geven in sterke mate aan dat ze zich veilig voelen op school (9.3), dat ze een grote mate van

collegialiteit ervaren (9.3), dat ze met plezier naar hun werk gaan (9.0) en dat er op hun school geleerd wordt van

gemaakte fouten (8.5). Ze vinden in sterke mate dat er op hun school sprake is van een hecht team (9.3) en dat de

meeste medewerkers openstaan voor nieuwe ontwikkelingen (8.8).

Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers negatief gestemd zijn.

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief

Sfeer

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100
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Sfeer

Veilig gevoel

Collegialiteit

Hecht team

Met plezier naar het werk

Openstaan voor ontwikkelingen

Leren van gemaakte fouten

9.0

9.3

9.3

9.3

9.0

8.8

8.5

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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3.2.9 Onderwijs

De medewerkers vinden in sterke mate dat de leerlingen op een goede manier worden begeleid bij het maken van een

keuze voor een vervolgopleiding (9.4), dat er op school goede/correcte schooladviezen opgesteld worden (9.4), dat er op

school voldoende aandacht besteed wordt aan de sociale vaardigheden van de leerlingen (9.4) en dat op hun school de

kwaliteit in het onderwijs centraal staat (8.6).

Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers negatief gestemd zijn.

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief

Onderwijs

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100
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Onderwijs

Begeleiding bij keuze vervolgopleiding

Goede/correcte schooladviezen

Aandacht voor sociale vaardigheden

Kwaliteit onderwijs staat centraal

Maximaal haalbare uit de leerling
halen

Ontwikkeling van leerling staat
centraal

Sluit aan bij leerlingpopulatie

8.4

9.4

9.4

9.4

8.6

7.8

7.5

7.5

100%

100%

100%

100%

88%

75%

13% 75%

75%
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3.2.10 Identiteit

Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers zeer tevreden zijn.

De medewerkers geven aan dat ze niet bewust voor deze school hebben gekozen vanwege de identiteit van de school

(5.2; 43% negatief).

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief

Identiteit

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100
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Identiteit

Deze school gekozen vanwege de
identiteit

8.0

5.2

88%

43% 29%
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3.2.11 Duurzame inzetbaarheid

De medewerkers geven in sterke mate aan dat ze zichzelf verantwoordelijk voelen voor hun loopbaan op school/binnen de

stichting (8.8), dat ze voldoende tijd in bijscholing steken om een waardevolle bijdrage te kunnen blijven leveren aan de

school (8.5) en dat ze zelf initiatieven nemen om hun prestaties te verbeteren (8.5).

De medewerkers geven aan dat ze gezondheidsklachten hebben waarvan ze vermoeden dat ze (mede) door het werk

komen (5.2; 43% negatief). Ze zijn van mening dat de school onvoldoende aandacht besteedt aan de duurzame

inzetbaarheid van medewerkers (5.8; 22% negatief).

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief

Duurzame inzetbaarheid

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

Medewerkersonderzoek PO - BS De Wegwijzer - DUO Onderwijsonderzoek & Advies 25

Verantwoordelijkheid voor loopbaan

Bijscholing

Initiatieven om prestaties te
verbeteren

Voldoende fit blijven

Gebruik talenten/vaardigheden

Duurrzame inzetbaarheid
medewerkers

Gezondheidsklachten

8.8

8.5

8.5

7.8

7.3

5.8

5.2

100%

100%

100%

11% 89%

11% 78%

22% 33%

43% 29%



Medewerkersonderzoek PO

3.2.12 Professionele ruimte

De medewerkers vinden in sterke mate dat ze voldoende steun van de schoolleiding ondervinden bij hun werk (8.6) en

dat de schoolleiding een goed kader gecreëerd heeft om leerkrachten in staat te stellen goed onderwijs te geven (8.4). Ze

geven in sterke mate aan dat op hun school leidinggevenden vertrouwen hebben in het professionele handelen van

leerkrachten (8.3) en dat leidinggeven in dienst staat van goed onderwijs (8.3).

Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers negatief gestemd zijn.

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief

Professionele ruimte

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100
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Steun van schoolleiding

Kader voor goed onderwijs

Vertrouwen in professioneel handelen

Leidinggeven in dienst van goed
onderwijs

Onderwijsprofessional

Professionele ontwikkeling

Aanpassen beleidskaders en regels

Zeggenschap over onderwijskundig
beleid

Professionele ontwikkeling

Feedback geven en krijgen

8.6

8.4

8.3

8.3

8.0

8.0

7.8

7.5

7.3

7.1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

86%

11% 78%

11% 78%

14% 71%
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3.2.13 Werkdruk

De medewerkers is gevraagd hun werkdruk te beoordelen aan de hand van een rapportcijfer op een schaal van 1 tot en

met 10, waarbij een ‘1’ staat voor ‘niet of nauwelijks werkdruk’ en een ‘10’ staat voor ‘zeer hoge werkdruk’. De

medewerkers van BS De Wegwijzer beoordelen de mate van werkdruk met gemiddeld een 7.3. Landelijk beoordelen

medewerkers in het primair onderwijs hun werkdruk met gemiddeld een 7.0.

Acties om werkdruk te verlagen

Daarnaast hebben we de medewerkers de volgende open vraag (zonder voorgecodeerde antwoordcategorieën)

voorgelegd:

Kunt u acties/activiteiten benoemen die volgens u de werkdruk op uw school kunnen verlagen? Het gaat dan om

acties/aanpassingen die geen invloed hebben op de kwaliteit van het onderwijs.

In de onderstaande tabel staan de antwoorden die door relatief veel medewerkers zijn gegeven.

Als belangrijkste acties/activiteiten die de werkdruk

kunnen verlagen, werden genoemd:
%

Er zijn geen antwoorden die door minimaal vijf medewerkers zijn gegeven.
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Er zijn geen deelaspecten waarover de medewerkers zeer tevreden zijn.

De medewerkers geven aan dat ze op school normaliter niet vaak toekomen aan het voorbereiden van hun

lessen/correctiewerk (3.5; 75% negatief), dat hun werk mentaal/geestelijk erg inspannend is (4.5; 67% negatief), dat ze

hun werkdruk niet acceptabel vinden (4.8; 56% negatief) en dat ze gezondheidsklachten hebben waarvan ze vermoeden

dat ze (mede) door hun werk komen (5.2; 43% negatief). Ze zijn van mening dat ze onvoldoende tijd hebben om

leerlingen die extra zorg nodig hebben te begeleiden (4.8; 44% negatief), dat ze het in de regel té druk hebben om hun

werk goed te kunnen doen (4.8; 56% negatief) en dat ze onvoldoende invloed hebben op hun werkdruk (5.8; 33%

negatief).

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief

Werkdruk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100
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Werkdruk

Tijd besteed aan vergaderingen is
acceptabel

Eigen invloed op werkdruk

Gezondheidsklachten (mede) door
werk

Werkdruk acceptabel

Niet té druk

Tijd voor begeleiden zorgleerlingen

Werk mentaal niet te inspannend

Toekomen aan voorbereiden werk

4.8

6.5

5.8

5.2

4.8

4.8

4.8

4.5

3.5

44% 22%

11% 56%

33% 33%

43% 29%

56% 22%

56% 22%

44% 22%

67% 22%

75%
13%


