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§15  Deelnemers per  school  (45+);;  9  scholen

§Keuze door  de  schoolleiding

§Deelnemers krijgen een brief  ter introductie

§Vragenlijstonderzoek via  internet

§Individueel gesprek obv vragenlijstresultaten

§Individueel advies/plan  van  aanpak voor de  deelnemer

§Schoolresultaten voor directie/management

§Dialoog tussen onderzoeksgroep en  management

Hoofdlijnen  1e onderzoek



Vragenlijstonderzoek
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Persoonlijkheid Octogram

Waarden  en  voorkeuren  
Loopbaanankers

Kennis

Gedragsvaardigheden

Zelfbeeld

Normen en waarden

Eigenschappen

Motieven

Organisatiecultuur  gewenstCultuur

Communicatiestijlen Communicatief  gedrag

Werkstress Signaleringslijst



Persoonlijk  gesprek

§Medewerkers gevraagd naar ‘hun verhaal’

Øberoepskeuze

Øverloop van  de  loopbaan

Økeuze voor de  huidige school

Øervaringen op  basis  van  eigen kwaliteiten en  beperkingen,  
samenwerking,  organisatiefase

Øfocus  op  lesgebonden en  niet-lesgebonden taken

Økijk op  de  toekomst

§Resultaten vragenlijst besproken;;  eigen verhaal gekoppeld aan
het  talentprofiel

§Samenvatting en  advies



Ervaringen/opbrengsten  in  de  praktijk:

§Deelnemers  ervaren  het  vragenlijstonderzoek  en  het  daarop  
volgende  interview  met  persoonlijk  advies  als  een  coachingsmoment

§Deelnemers  geven  aan  met  het  inzicht  dat  ze  op  deze  manier  
krijgen  een  concreet  handvat  te  hebben  om  met  een  leidinggevende  
te  spreken  over  het  vervolg  van  hun  loopbaan  (in  de  klas  en  daar  buiten)

§Directie  krijgt  inzicht  in  de  talenten/kwaliteiten  van  de  geïnterviewden  
met  daarbij  concrete,  passende  voorstellen  in  het  kader  van  (blijvend)
‘gemotiveerd  en  vitaal  werken’

§Tips  voor  de  directie  (leeftijds(on)afhankelijk  beleid  en  organisatie)



Lesgebonden Niet  lesgebonden

Resultaten  algemeen
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Input  m.b.t.  seniorenbeleid

• Behoefte  aan  afwisseling  van  lesgevende  en  coördinerende  
of  begeleidende  taken

• Efficiënt verdelen  van  taken  (niet  te  versnipperd)

• Belang  van  BAPO:  BAPO-uren worden  in  het  algemeen  besteed  aan  
schoolwerk;;  wel  een  vrij  weekend

• Op  veel  scholen  maatregelen  m.b.t. surveillance  en  invaluren;;  deze  
maatregelen  worden  zeer  gewaardeerd;;  geeft  rustmoment  tijdens  de  dag



Oplossingsrichtingen  op  
niveau  van  individuen;;
verrijking  op  basis  van  kwaliteiten

Helpers:
§Coaching van  collega’s  (nieuw  en  ervaren)
§Zorgtaken  

Verankeraars:
§(Zorg)coördinatie
§Decanaat
§Kwaliteit  bewaken  (projectgericht)
§Coördineren  van  activiteiten



Pioniers  (doorontwikkelaars)  en  netwerkers;;  (beperkt  aanwezig):
§Onderwijs  inhoudelijk  doorontwikkelen (ook  door  bij  anderen  te  gaan  
kijken)
§Uitbreiden  stagenetwerk incl.  relatiemanagement
§Opzetten  van  leerwerkplaatsen
§SOVA-training  opzetten,  verzorgen,  collega’s  opleiden
§School  vertegenwoordigen  in  regionetwerken;;  profilering  van  de  school  en  
ideeën  ophalen  

Strategen/presteerders  (beperkt  vertegenwoordigd):
§Managen/coördineren
§Mede  ontwikkelen  van  beleid  (praktijktoets)
§Projectmanagement



Leermomenten  in  het  onderzoek

§Sturen  op  terugkoppeling  van  resultaten  door  de  deelnemers
§Regie  over  de  resultaten  bij  de  deelnemer
§deelnemer koppelt zelf terug ruilrelatie

§Borging  van  voortgang/opvolging  in  de  school  



• Focus  op  vitaliteit (vragenlijst ontwikkeld met  Vincent  
Vrooland)

• ‘Verplichte’   terugkoppeling

• Alle leeftijdsgroepen

Nieuwe  onderzoeksopzet



Resultaten  algemeen





Energie  door  het  werk  of  niet



Ambities

• Aansluiting  van  eigen  ambities  en  mogelijkheden  in  het  werk:



Ambities  medewerker  en  ervaring  van  de  werkgever



Zorgen  over  de  toekomst



• Wat is  professionaliteit?

Opvallend  verschil  leeftijdsgroepen



Kenmerken  van  de  ‘ware’  professional
Maister

• Deskundig  in  zijn/  haar  vak
• Continu  leren  (ook  van  fouten)  en  ontwikkelen *

• Juiste  houding  en  gedrag
• Samenwerken  *
• Zelfmotivatie
• Afspraak  is  afspraak
• Luisteren  

• Je  nergens  te  goed  voor  voelen  *
• Leeft  naar  de  waarden  van  de  organisatie
• Heeft  lol  in  zijn/haar  werk



Kenmerken  professioneel  team

• Teamwork  is  verplicht;;  feedback/intervisie  is  standaard  *
• Coaching  en  leidinggeven  o.b.v de  waarden/  standaarden  *
• Continu  investeren  om  beter  te  worden *
• Geen  ‘prima  donna  gedrag’
• Klanttevredenheid  als  drijfveer  voor  prestaties
• Centrale  ‘staffing’


