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Bijlage I Vragenlijsten
Docenten vragenlijst 

Achtergrondgegevens

1a.      In welk jaar bent u in dienst getreden bij deze 

onderwijsinstelling? _________________________

b.   Werkt u op freelance basis?

ja

nee

2.   Hoeveel uren werkt u gemiddeld per week? ____________

3.   Hoeveel % fte omvat uw aanstelling?

0-20%

21-40%

41-60%

61-80%

81-100%

101-120%

5.   Hoeveel onderwijsassistenten (fte's) werken er

binnen deze sector?

10-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61 of meer

4.   Binnen welke sector verzorgt u onderwijs?

Economie

Techniek

Zorg en welzijn

Handel

Horeca, Toerisme en recreatie

Uiterlijke verzorging

ICT

Uniformberoepen

Gezondheid

6.   Hoeveel uren werkt u per week thuis?

0

1-5

6-10

11-15

16-20

8.   Hoeveel uren per week geeft u onderwijs aan

leerlingen op niveau 1 en 2?

0

1-5

6-10

11-15

16-20

9.      Hoeveel uren per week geeft u onderwijs aan

leerlingen op niveau 3 en 4?

0

1-5

6-10

11-15

16-20

200/2694137/p1

7.   Hoeveel uren besteedt u per week gemiddeld

aan het geven van onderwijs?

0-10

11-20

21-30

31 of meer
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10.      Hoeveel uren per week is in uw functieomschrijving opgenomen voor algemene taken voor de instelling of de opleiding?

0

1-5

6-10

11-15

16-20

11.      Heeft u naast deze baan nog andere betaalde werkzaamheden?

nee

ja, deze werkzaamheden bestaan uit: ___________________________________________________ 

12.      Hoeveel uren besteedt u hieraan per week?

0

1-5

6-10

11-15

16-20

21 of meer

Taakopvatting van docenten

In hoeverre komt de volgende stelling overeen met uw handelswijze? tei
n

sn
iz

sg
in

e

kr
et

s
kr

et
s r

ee
z

.t.
v.

n

1.   Ik leer deelnemers zelf verantwoordelijkheid te nemen bij het uitvoeren van opdrachten ........   1.

2.   Ik maak deelnemers duidelijk dat een opleiding noodzakelijk is om voldoende carrière

perspectieven te hebben .........................................................................   2.

3.   Ik zet me in om deelnemers goede resultaten te laten halen .....................................   3.

4.   Ik bied deelnemers ruimte mee te denken over de invulling van de les ..........................   4.

5.   Ik stem mijn onderwijs af op praktijksituaties die ik in het veld zie ..............................   5.

6.   Ik probeer deelnemers burgerschapscompetenties bij te brengen ................................   6.

7.   Praktijksituaties vormen de kern van mijn onderwijs .............................................   7.

8.   Over werkvormen tijdens de les, mogen deelnemers meebeslissen ..............................   8.

9.   Ik spoor deelnemers aan hun opleiding af te ronden .............................................   9.

10.      Ik stimuleer deelnemers om goede resultaten te behalen ........................................   10.

11.      Ik leer deelnemers rekening te houden met anderen .............................................   11.

12.      Ik houd bij de invulling van de lessen rekening met wensen en belangen van deelnemers .......   12.

13.      Ik laat deelnemers reflecteren op hun handelen ..................................................   13.

14.      Naast de inhoud van mijn vak, probeer ik deelnemers waarden en normen over te dragen ......   14.

15.      Ik vraag deelnemers hoe het met ze gaat .......................................................   15.

16.      Ik overtuig deelnemers van het belang van onderwijs voor hun latere carrière ...................   16.

17.      Ik leer deelnemers omgaan met kritiek op hun werk .............................................   17.

18.      Ik daag leerlingen uit zelfstandig te denken en te werken ........................................   18.

19.      Tijdens de les stimuleer ik deelnemers om zo goed mogelijk te presteren ........................   19.

20.      Ik vraag deelnemers hun wensen over de te behandelen stof kenbaar te maken ................   20.

21.      Ik simuleer zoveel mogelijk praktijksituaties tijdens het onderwijs ...............................   21.

22.      Ik stimuleer deelnemers zich kritisch op te stellen ................................................   22.

23.      Ik houd de ontwikkelingen die deelnemers doormaken bij .......................................   23.

Wordt vervolgd op de volgende pagina
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.   

Vervolg: In hoeverre komt de volgende stelling overeen met uw handelswijze? tei
n

sn
iz

sg
in

e

kr
et

s
kr

et
s r

ee
z

.t.
v.

n

24.      Ik slaag er in me aan mijn eigen planning  te houden tijdens de les .............................   24.

25.      Ik spoor deelnemers aan hun vrije tijd zinvol te besteden ........................................   25.

26.      Ik besteed aandacht aan privé-problemen van deelnemers ..................................... 26.

27.      Ik span me in om de kansen voor deelnemers op de arbeidsmarkt te vergroten .................   27.

28.      Door de nadruk te leggen op resultaten van deelnemers, stimuleer ik hen te presteren ..........   28.

29.      Ik stimuleer deelnemers hun creativiteit te gebruiken ............................................   29.

30.      Ik slaag er in de geplande stof te behandelen ....................................................   30.

31.      Ik ben een op prestaties gerichte docent .........................................................   31.

32.      Ik laat deelnemers meebeslissen over de keuze van de leerstof .................................   32.

33.      Ik toon interesse in de achtergrond van deelnemers .............................................   33.

34.      Ik moedig deelnemers aan om samen te werken ................................................   34.

35.      Ik zet me in om deelnemers bewust te maken van de waarde van een afgeronde opleiding voor

hun latere loopbaan .............................................................................. 35.

36.      Ik bezoek bedrijven om het onderwijs zo actueel mogelijk te houden ............................   36.

37.      Ik stimuleer deelnemers een zo hoog mogelijke opleiding af te ronden ..........................   37.

38.      In mijn lessen volg ik ontwikkelingen uit de beroepspraktijk op de voet .........................   38.

39.      Ik maak deelnemers duidelijk dat er buiten de onderwijsinstelling veel te leren valt .............   39.

Betrokkenheid

In hoeverre bent u het eens met de onderstaande stelling? sn
ee

no
 e

e
m l

aa
me

le
h

sn
ee

no

sn
ee

 e
e

m

sn
ee

 e
e

m l
aa

me
le

h

.t.
v.

n

1.   Mijn carrière is erg belangrijk voor me ...........................................................   1.

2.   Ik voel me verbonden met het docentschap .....................................................   2.

3.   Deze organisatie betekent veel voor mij .........................................................   3.

4.   Binnen de unit/ afdeling is er sprake van een echte teamspirit ...................................   4.

5.   Ik voel me emotioneel betrokken bij deze onderwijsinstelling ....................................   5.

6.   Ik ben bereid extra taken op me te nemen als dat mijn carrière ten goede komt ................   6.

7.   Ik ben bereid extra taken op me te nemen als dat de unit waarin ik werk ten goede komt ......   7.

8.   Bij de keuze voor een nascholingscursus richt ik me op de belangen van de unit/afdeling ........   8.

9.   Ik vind het prettig om deel uit te maken van de beroepsgroep van docenten ....................   9.

10.      Ik voel me op mijn plaats binnen deze onderwijsinstelling. . 10.

11.      Ik ben betrokken bij het werk van mijn collega's binnen de unit/ afdeling .......................   11.

12.      Ik ben tevreden met mijn beroep als docent .....................................................   12.

13.      Mijn ambities zijn carrièregericht .................................................................   13.

14.      Deze onderwijsinstelling heeft mijn loyaliteit .....................................................   14.

15.      Ik voel me thuis bij de collega's van mijn unit ...................................................   15.

16.      Ik ben trots op mijn beroep als docent ...........................................................   16.

17.      Ik voel me verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de unit/afdeling .......................   17.

18.      Ik voel me een deel van deze onderwijsinstelling ................................................   18.

19.      Ik voel me prettig in mijn rol als docent ..........................................................   19.

200/2694137/p3
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Klimaat

In hoeverre komt onderstaande stelling overeen met de situatie binnen

de afdeling/unit waarbinnen u werkt? tei
n

sn
iz

sg
in

e

kr
et

s
kr

et
s r

ee
z

.t.
v.

n

1.   Docenten geven elkaar veel aandacht en support ................................................   1.

2.   Docenten zijn op de hoogte van elkaars activiteiten ..............................................   2.

3.   Docenten hebben voldoende invloed op besluiten die genomen worden over hun werk ..........   3.

4.   Onderwijsgevenden krijgen de kans ontwikkelingen in hun vakgebied bij te houden .............   4.

5.   Docenten worden betrokken bij de besluitvorming ...............................................   5.

6.   Docenten werken onderling veel samen ..........................................................   6.

7.   Docenten ervaren duidelijkheid van het management over personeelsbeslissingen ...............   7.

8.   Docenten zijn betrokken bij elkaars werk ........................................................   8.

9.   Docenten ervaren dat het management het werk van iedere docent op waarde weet te schatten   9.

10.      Deze onderwijsinstelling biedt docenten voldoende ruimte om mee te beslissen over de

jaarplanning ..................................................................................... 10.

11.      Onderwijsgevenden krijgen van het management voldoende mogelijkheden zich te

professionaliseren ................................................................................ 11.

Persoonlijke gegevens

1.   Geboortejaar: ____________________

2.   Bent u man of vrouw?

man

vrouw

Als u opmerkingen heeft over de vragenlijst of nog iets kwijt wilt dan is daar hieronder plaats voor (u kunt ook de

achterkant van de vragenlijst hiervoor gebruiken).

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Indien u een samenvatting van de resultaten wilt ontvangen, kunt u hieronder uw adresgegevens noteren zodat het

verslag aan u toegestuurd kan worden.

Naam: ____________________________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________________________ 

Postcode: _____________ Plaats: ______________________________________________

Bedankt voor het invullen!

200/2694137/p4
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1. In welk jaar bent u in dienst getreden bij deze onderwijsinstelling? _________________________

2. Hoeveel uren werkt u gemiddeld per week? _________________________

3. Hoeveel % fte omvat uw aanstelling?

0-20%

21-40%

41-60%

61-80%

81-100%

101-120%

5. Kunt u bij de in vraag 4 aangekruiste sectoren 

aangeven hoeveel docenten er binnen deze sector

werkzaam zijn?

_______ Economie

_______ Techniek

_______ Zorg en welzijn

_______ Handel

_______ Horeca, Toerisme en recreatie

_______ Uiterlijke verzorging

_______ ICT

_______ Uniformberoepen

_______ Gezondheid

4. Binnen welke sectoren bent u verantwoordelijk voor het

onderwijs?

Economie

Techniek

Zorg en welzijn

Handel

Horeca, Toerisme en recreatie

Uiterlijke verzorging

ICT

Uniformberoepen

Gezondheid

6. Kunt u bij de in vraag 4 aangekruiste sectoren

aangeven hoeveel onderwijsassistenten er binnen deze 

sector werkzaam zijn?

_______ Economie

_______ Techniek

_______ Zorg en welzijn

_______ Handel

_______ Horeca, Toerisme en recreatie

_______ Uiterlijke verzorging

_______ ICT

_______ Uniformberoepen

_______ Gezondheid

7. Wat is uw functie?

Opleidingsmanager

Opleidingsdirecteur

Unit directeur

Unit manager

Sectordirecteur

Anders, namelijk ____________________________



Bijlage I

169

8.   Welke onderwerpen heeft u in uw portefeuille?

Kunt u aangeven in welke mate u beleidsruimte ervaart op de terreinen die u in uw

portefeuille heeft? et
mi

ur 
ne

eg

et
mi

ur 
et

kr
ep

eb
 e

t 
ne

e

et
mi

ur 
ed

ne
od

lo
v

et
mi

ur 
le

ev
 e

t

a.   Onderwijsbeleid ......................................................................................   a.

b.   Strategisch beleid .................................................................................... b.

c.   Gebouwen en faciliteiten ............................................................................. c.

d.   Personeelsbeleid ..................................................................................... d.

e.      Public relations .......................................................................................   e.

f.      Financiën ............................................................................................   f.

g.   Contractactiviteiten .................................................................................. g.

h.   Algemene zaken .....................................................................................   h.

i.   Deelnemers ..........................................................................................   i.

j.  Verantwoordingsvraagstukken .......................................................................   j.

9.   Aan welke taken besteedt u het grootste deel van uw tijd?

(max. 3 antwoorden mogelijk)

Het ontwikkelen van beleid

Het zorgen voor de uitvoering van beleid

Personeelszaken

Het doorvoeren van innovaties

Aan onderwijs verwante zaken (excl. Lesgeven)

Algemene zaken

Financiële zaken

Anders, namelijk __________________________________

10.      Hoeveel uren per week besteedt u gemiddeld aan het geven van onderwijs?

0

1-4

5-8

9 of meer

11.      Heeft u als docent gewerkt voordat u deze managementfunctie bent gaan bekleden?

ja

nee

12.      Wat was uw vorige baan? _________________________________________

Taakopvatting

In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? sn
ee

 e
e

m t
ei

n

sn
ee

 e
e

m 
sn

iz
sg

in
e

sn
ee

 e
e

m 
kr

et
s

ss
ne

e 
ee

m 
kr

et
s r

ee
z

.t.
v.

n

1.   Als onderwijsinstelling zetten we ons in om zo toegankelijk mogelijk te zijn ......................   1.

2.   Onze inzet is erop gericht dat deelnemers het ver schoppen in de maatschappij ..................   2.

3.   We stellen ons ten doel deelnemers op te leiden tot zelfstandige individuen ......................   3.

4.   Wij zetten ons als onderwijsinstelling in om toegankelijk te zijn voor alle soorten deelnemers ....   4.

5.   Wij houden systematisch in de gaten waar onze deelnemers terechtkomen na afronding van hun

opleiding ..........................................................................................   5.

6.   We stellen prestaties van deelnemers centraal in onze missie .....................................   6.

7.   Wanneer deelnemers goed functioneren in de maatschappij zijn we als opleiding geslaagd .......   7.

8.   De privé situatie van deelnemers is voor ons een belangrijk aandachtspunt .......................   8.

Wordt vervolgd op de volgende pagina
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Vervolg: In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? sn
ee

 e
e

m t
ei

n

sn
ee

 e
e

m 
sn

iz
sg

in
e

sn
ee

 e
e

m 
kr

et
s

ss
ne

e 
ee

m 
kr

et
s r

ee
z

.t.
v.

n

9.   Wij leggen de nadruk op een actieve participatie van onze deelnemers in de maatschappij .......   9.

10.      We zetten ons in om een zo breed mogelijk onderwijsaanbod te verzorgen .......................   10.

11.      Wij monitoren de loopbaanperspectieven voor onze deelnemers ..................................   11.

12.      Het zou goed zijn als we de mogelijkheid hebben om deelnemers die voor problemen zorgen van

school te sturen ................................................................................... 12.

13.      Binnen de onderwijsinstelling leggen we meer nadruk op de inzet van deelnemers dan op hun

prestaties ......................................................................................... 13.

14.      We stellen de ontwikkeling van een goede werkhouding bij deelnemers centraal tijdens hun

opleiding .......................................................................................... 14.

15.      Wij proberen als onderwijsinstelling zo laagdrempelig mogelijk te zijn voor toekomstige

deelnemers ....................................................................................... 15.

16.      Onze voornaamste taak is het voorbereiden van deelnemers op volwaardige maatschappelijke

participatie ........................................................................................ 16.

17.      Wij zetten ons in zodat deelnemers ver komen in de maatschappij ...............................   17.

18.      We stellen het bereiken van goede prestaties van deelnemers centraal in onze doelstelling .......   18.

19.      Wij houden binnen de opleiding rekening met persoonlijke omstandigheden van deelnemers .....   19.

20.      We zetten ons met name in om bij te dragen aan de maatschappelijke carrière van de

deelnemers ....................................................................................... 20.

21.      Wij leren deelnemers zelf verantwoordelijkheid te nemen ........................................   21.

22.      Wij houden rekening met privé situatie van deelnemers ..........................................   22.

23.      Wanneer deelnemers hun draai vinden in het vervolgonderwijs zijn we tevreden .................   23.

24.      Het selecteren en toetsen van deelnemers alvorens ze toe te laten, past binnen onze

onderwijsinstelling ................................................................................ 24.

25.      De stemming binnen de onderwijsinstelling is bedrukt wanneer de resultaten van deelnemers

tegenvallen ....................................................................................... 25.

26.      Wij hebben bezwaar tegen het selecteren van deelnemers aan de poort ..........................   26.

27.      Het realiseren van goede resultaten door deelnemers is onze belangrijkste doelstelling ...........   27.

28.      Wij weten waar onze deelnemers terechtkomen na afronding van hun opleiding ..................   28.

29.      Wanneer deelnemers hun draai vinden in de maatschappij zijn we tevreden ......................   29.

30.      Het is onze taak om als instelling zo toegankelijk mogelijk te zijn voor allen die een opleiding

willen volgen aan onze instelling .................................................................. 30.

31.      Aan goede resultaten hechten we binnen de onderwijsinstelling veel waarde .....................   31.

32.      Het succes dat onze deelnemers hebben op de arbeidsmarkt zien we als een graadmeter van de

kwaliteit van ons onderwijs ....................................................................... 32.

33.      Onze belangrijkste taak is het bijbrengen van burgerschapscompetenties aan deelnemers ........   33.

34.      Het is onze taak een breed scala aan opleidingen in stand te houden .............................   34.

Organisatiegedrag

In een aantal stellingen komt de term klanten voor. Met klanten bedoelen we zowel onderwijsdeelnemers als

opdrachtgevers voor onderwijs zoals gemeenten of bedrijven.

In hoeverre komt onderstaande stelling overeen met de situatie binnen de onderwijsinstelling of 

de opleiding?

1.   Binnen de opleiding zoeken we steeds naar de meest geschikte maatregelen om de tei
n

sn
iz

sg
in

e

kr
et

s
kr

et
s r

ee
z

.t.
v.

n

geformuleerde doelstellingen te bereiken ......................................................... 1.

2.   Het reageren op gebeurtenissen in de maatschappij kost binnen onze instelling te veel tijd .......   2.

Wordt vervolgd op de volgende pagina
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Vervolg: In hoeverre komt onderstaande stelling overeen met de situatie binnen de onderwijsinstelling 

of de opleiding?

tei
n

sn
iz

sg
in

e

kr
et

s
kr

et
s r

ee
z

.t.
v.

n

3.   Binnen onze instelling hechten we veel waarde aan de belangen van onze klanten ...............   3.

4.   De kwaliteit van een opleiding is vast te stellen aan de hand van het examenrendement van de

opleiding ..........................................................................................   4.

5.   Onderwijs evaluaties helpen ons de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren ....................   5.

6.   In het verleden hebben we financiële risico's genomen ...........................................   6.

7.   Bij doelstellingen voor een langere termijn, formuleren we tussendoelen indien dit mogelijk is ....   7.

8.   We vragen werkgevers zich uit te spreken over de kwaliteit van onze opleidingen ................   8.

9.   Op vernieuwingen reageert men binnen de opleiding over het algemeen terughoudend ...........   9.

10.      Van docenten verwachten we dat zij open staan voor vernieuwingen .............................   10.

11.      Stabiliteit vinden we binnen de onderwijsinstelling belangrijker dan snel reageren ................   11.

12.      Het nemen van financiële risico's past in de aard van onze bedrijfsvoering ........................   12.

13.      Onze opleiding onderhoudt contacten met uiteenlopende maatschappelijke groeperingen .........   13.

14.      Onze opleiding speelt zoveel mogelijk in op actuele gebeurtenissen ...............................   14.

15.      Een verhoging van het examenrendement geeft aan dat de kwaliteit van de opleiding is

verbeterd ......................................................................................... 15.

16.      We houden nauwkeurig in de gaten wat onze concurrenten doen .................................   16.

17.      Doorstroomcijfers geven inzicht in de kwaliteit van de opleiding ..................................   17.

18.      De geformuleerde onderwijsdoelen worden door docenten eenvoudig vertaald naar operationele

onderwijsdoelen .................................................................................. 18.

19.      Onze opleiding reageert alert op maatschappelijke veranderingen ................................   19.

20.      Als we een wijziging aanbrengen binnen een opleiding, volgen we de effecten hiervan nauwgezet  20.

21.      We wisselen ervaringen uit met onderwijsinstellingen in onze omgeving ..........................   21.

22.      In het formuleren van de doelstelling letten we sterk op hetgeen in onze maatschappelijke

omgeving gebeurt ................................................................................ 22.

23.      De examenresultaten geven ons de belangrijkste informatie over de kwaliteit van de opleiding ..   23.

24.      Het nemen van financiële risico's vermijden we ...................................................   24.

25.      Onze klanten spreken zich uit over de kwaliteit van de opleiding ..................................   25.

26.      Wij volgen ontwikkelingen van andere onderwijsaanbieders op de voet ..........................   26.

27.      Aan de hand van evaluaties ontwikkelen we ons als opleiding voortdurend .......................   27.

28.      Binnen de opleiding wordt een flexibele houding van de docenten verwacht ......................   28.

29.      We vinden samenwerking met andere onderwijsinstellingen belangrijker dan concurrentie ........   29.

30.      Over de invulling van onze doelstellingen vragen we feedback aan de maatschappelijke

omgeving ......................................................................................... 30.

31.      Bij onze opleiding staat alles in het teken van prestaties van deelnemers .........................   31.

32.      De maatschappelijke omgeving van de onderwijsinstelling geeft richting aan de formulering van

de doelstellingen .................................................................................. 32.

33.      Het management houdt zich bezig met de positie van de opleiding in de maatschappij ...........   33.

34.      Er is binnen het onderwijs veel belangstelling van docenten en onderwijsassistenten voor het

overdragen van waarden ......................................................................... 34.

35.      Maatschappelijke ontwikkelingen en actuele gebeurtenissen krijgen een plaats binnen de lessen .  35.

36.      Binnen de opleiding wordt van docenten een innovatieve instelling verwacht .....................   36.

37.      We vragen vervolgopleiders zich uit te spreken over de kwaliteit van onze opleidingen ...........   37.

38.      In onze bedrijfsvoering experimenteren we met nieuwe strategieën ..............................   38.

39.      We zijn goed op de hoogte van de strategieën die onze concurrenten hanteren ...................   39.

40.      Het inspelen op maatschappelijke veranderingen binnen de opleiding is voor ons van

ondergeschikt belang ............................................................................. 40.

41.      In onze bedrijfsvoering spelen we op safe ........................................................   41.

Wordt vervolgd op de volgende pagina

100/2694137/p4
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Vervolg: In hoeverre zijn de volgende stellingen van toepassing op uw onderwijsinstelling? tei
n

sn
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.t.
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42.      Van docenten verwachten we dat zij initiatieven tonen ...........................................   42.

43.      Binnen de opleiding hebben we een afwachtende houding ........................................   43.

44.      In het nemen van beslissingen speelt de maatschappelijke omgeving van de onderwijsinstelling

een belangrijke rol ................................................................................ 44.

45.      Binnen de opleiding besteden we veel aandacht aan het behalen van de gestelde doelen ........   45.

46.      De onderwijsinstelling onderneemt veel moeite om naamsbekendheid te verkrijgen ..............   46.

47.      Het management zet zich in, om steeds actuele informatie te verzamelen over de klanten .......   47.

48.      Binnen de opleiding spreken wij elkaar aan op verantwoordelijkheden ............................   48.

49.      Binnen onze opleiding grijpen we elke gelegenheid aan om te leren over de behoeften van onze

klanten ........................................................................................... 49.

50.      Onze instelling is zeer geïnteresseerd in de competitieve aanbiedingen van onze concurrenten ....   50.

51.      Binnen de opleiding bemerken we een behoefte aan vernieuwingen ..............................   51.

52.      We vinden dat docenten in principe positief moeten staan ten opzichte van vernieuwingen .......   52.

53.      Binnen de opleiding reageren we snel op actuele gebeurtenissen .................................   53.

54.      Onze opleiding is vernieuwingsmoe ...............................................................   54.

55.      Binnen de opleiding hebben we behoefte aan rust ................................................   55.

56.      Financiële investeringen doen we pas als we vrijwel zeker zijn van succes ........................   56.

57.      In de besluitvorming spelen geluiden uit onze maatschappelijke omgeving een belangrijke rol ....   57.

Ik ben in dialoog over de opleiding met mensen van de volgende organisaties: wel niet

1.   Studenten/ deelnemers .........................................................   1.

2.   Bedrijven of toekomstige werkgevers ...........................................   2.

3.   Inspectie van het onderwijs .....................................................   3.

4.   Gemeente(n) als opdrachtgever educatie .......................................   4.

5.   Brancheorganisaties .............................................................   5.

6.   Ministerie van OCenW ..........................................................   6.

7.   KBB's ...........................................................................   7.

8.   Instellingen toeleverend onderwijs ..............................................   8.

9.   Instellingen voor afnemend onderwijs ..........................................   9.

10.      Gemeente(n) als maatschappelijk belanghebbende .............................   10.

11.      Instellingen voor gezondheidszorg ..............................................   11.

12.      BVE Raad ....................................................................... 12.

13.      Werknemers organisaties .......................................................   13.

Persoonlijke gegevens

1.   Geboortejaar: ____________________

2.   Bent u man of vrouw?

man

vrouw

3.   Heeft u een aanstelling voor onbepaalde tijd?

ja

nee
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Als u opmerkingen heeft over de vragenlijst of nog iets kwijt wilt dan is daar hieronder plaats voor (u kunt ook de

achterkant van de vragenlijst hiervoor gebruiken).

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Indien u een samenvatting van de resultaten wilt ontvangen, kunt u hieronder uw adresgegevens noteren zodat het

verslag aan u toegestuurd kan worden.

Naam: ____________________________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________________________ 

Postcode: _____________ Plaats: ______________________________________________

Bedankt voor het invullen!

/2694137/p6
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Bijlage II Tabellen bij hoofdstuk 6

 
Tabel II-a Variantieanalyse van organisatiegedrag op basis van geslacht

Geslacht N Gemiddelde SD Tweezijdige
overschrijdingskans

Burgerschap Man 362 3.11 .45 .000 1**

Vrouw 368 3.28 .43

Leerproces Man 362 3.06 .45 .000**

Vrouw 368 3.21 .44

Participatieve didactiek Man 362 2.43 .54 .000**

Vrouw 368 2.63 .58

Praktijkgerichtheid in 
onderwijs

Man 362 3.02 .62 .542

Vrouw 368 3.05 .65

Afronding van de 
opleiding

Man 362 3.28 .57 .480

Vrouw 368 3.25 .57

Gerichtheid op 
prestaties en resultaten

Man 362 3.07 .48 .005**

Vrouw 368 2.97 .48

Planmatig doceren Man 362 3.01 .56 .005**

Vrouw 368 3.00 .54

Privé-situatie van de 
deelnemers

Man 362 2.91 .60 .0001**

Vrouw 368 3.18 .58

Carrièregerichtheid Man 362 2.62 .68 .098

Vrouw 368 2.70 .63

Teamgerichte 
identificatie

Man 362 3.11 .45 .002**

Vrouw 368 3.21 .43

Organisatiegerichte 
identificatie

Man 362 2.95 .57 .004**

Vrouw 368 3.06 .52

Beroepsgerichte 
identificatie

Man 362 3.28 .46 .053

Vrouw 368 3.34 .45

Betrokkenheid van 
docenten

Man 362 2.47 .60 .093

Vrouw 368 2.55 .65

Management-
ondersteuning

Man 362 2.22 .60 .306

Vrouw 368 2.17 .63

Participatie bij 
besluitvorming

Man 362 2.16 .66 .087

Vrouw 368 2.08 .67
* p<.05, ** p<.01; 1 Tweezijdige overschrijdingskans gecorrigeerd voor groepen met ongelijke variantie
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In tabel II-a staan de scores van de eenweg variantieanalyse (T-toets voor onafhankelijke 
groepen) die uitgevoerd is om na te gaan of  het organisatiegedrag van de docenten ver-
schilt naar het geslacht van de docent. Uit tabel II-a wordt duidelijk dat vrouwen zich meer  
inzetten om bij te dragen aan burgerschapsvorming van de deelnemers, sterker gericht 
zijn op het leerproces van de deelnemers, meer ruimte bieden om deelnemers mee te laten 
beslissen over het onderwijs (participatieve didactiek), meer aandacht hebben voor de 
privé-situatie van de deelnemers, een sterkere organisatiegerichte en teamgerichte identifi-
catie ervaren. Mannen zijn daarentegen sterker gericht op de prestaties van deelnemers en 
de resultaten die deelnemers boeken. Ook doceren mannen meer planmatig. 

Variantieanalyses behorende bij de managementvariabelen

In tabel II-b gaan we na of  de opvattingen over onderwijs die middenmanagers rappor-
teren verschillen tussen middenmanagers met en zonder onderwijservaring als docent. In 
tabel II-b staan de uitkomsten van de uitgevoerde eenweg variantieanalyse (T-toets voor 
onafhankelijke groepen). 

De resultaten van de uitgevoerde T-toets voor onafhankelijk groepen laten zien dat we 
geen verschillen hebben gevonden tussen de twee groepen middenmanmanagers. 

 
Tabel II-b Gerapporteerde opvattingen naar onderwijservaring van de middenmanager

Onderwijs-
ervaring

N Gemiddelde SD Sign 2-zijdig

Prestatie Wel 65 2.82 .45 .569

Geen 14 2.74 .59

Burgerschap Wel 65 3.02 .55 .761

Geen 14 2.97 .61

Loopbaan Wel 65 2.90 .56 .634

Geen 14 2.83 .47

Monitoren Wel 65 2.38 .80 .356

Geen 14 2.16 .72

Toegankelijkheid Wel 65 2.85 .68 .433

Geen 14 3.01 .66

Privé-situatie Wel 65 2.71 .69 .455

Geen 14 2.57 .60

Examenresultaten Wel 65 2.43 .52 .747

Geen 14 2.48 .63
* p<.05, ** p<.01
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In tabel II-c gaan we na in hoeverre de opvattingen die middenmanagers rapporteren 
verschillen naar sekse van de middenmanagers. 

De resultaten in tabel II-c laten zien dat we geen verschillen vinden in de opvattingen die 
mannelijke en vrouwelijke middenmanagers rapporteren. 

 
Tabel II-c Gerapporteerde opvattingen naar geslacht van de middenmanager

Geslacht N Gemiddelde SD Sign 2-zijdig

Prestatie Man 55 2.77 .47 .433

Vrouw 24 2.87 .49

Burgerschap Man 55 2.97 .53 .296

Vrouw 24 3.11 .61

Loopbaan Man 55 2.86 .59 .517

Vrouw 24 2.95 .44

Monitoren Man 55 2.38 .74 .465

Vrouw 24 2.24 .91

Toegankelijkheid Man 55 2.85 .67 .586

Vrouw 24 2.94 .70

Privé-situatie Man 55 2.69 .69 .392

Vrouw 24 2.83 .64

Examenresultaten Man 55 2.42 .58 .697

Vrouw 24 2.48 .41
* p<.05, ** p<.01
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Ook gaan we na of  de opvattingen die middenmanagers rapporteren verschillen naar 
de sector waarbinnen de middenmanagers verantwoordelijk zijn voor het onderwijs. De 
resultaten van de uitgevoerde eenweg variantie-analyse (ANOVA) staan in tabel II-d.

Uit tabel II-d blijkt dat de door middenmanagers gerapporteerde opvattingen niet van 
elkaar verschillen per sector. Wel is het opvallend dat middenmanagers bij Ovdb een ster-
kere examengerichtheid rapporteren dan hun collega’s binnen Htv en Ecabo. Dit verschil 
is niet significant als we een strikte grens van .05 aanhouden.

 
Tabel II-d Gerapporteerde opvattingen naar sector 

Sector N Gemiddelde SD Tweezijdige
overschrijdingskans

Prestatiegerichtheid Htv 18 2.79 .45 .804

Ovdb 31 2.85 .51

Ecabo 30 2.77 .46

Burgerschap Htv 18 3.17 .48 .384

Ovdb 31 2.95 .67

Ecabo 30 2.99 .47

Loopbaan deelnemers Htv 18 2.82 .50 .698

Ovdb 31 2.87 .57

Ecabo 30 2.95 .56

Monitoren loopbaan 
deelnemers

Htv 18 2.28 .83 .868

Ovdb 31 2.40 .83

Ecabo 30 2.32 .75

Brede toegankelijkheid Htv 18 3.01 .60 .622

Ovdb 31 2.86 .72

Ecabo 30 2.82 .68

Privé-situatie Htv 18 2.89 .56 .386

Ovdb 31 2.76 .75

Ecabo 30 2.62 .64

Examenresultaat Htv 18 2.21 .43 .051

Ovdb 31 2.59 .52

Ecabo 30 2.42 .57

* p<.05, ** p<.01



Beroepsonderwijs tussen Publiek en Privaat

178

Tot slot gaan we na in hoeverre ondernemendheid van de middenmanagers verschilt naar 
de sector waarbinnen zij werkzaam zijn. In tabel II-e staan de resultaten van de uit-
gevoerde eenweg variantie-analyse (ANOVA).  

Tabel II-e laat zien dat middenmanagers op basis van de sector waarbinnen zij verant-
woordelijk zijn voor het onderwijs niet van elkaar verschillen in ondernemendheid.

 
Tabel II-e Ondernemendheid in het organisatiegedrag van middenmanagers naar sector 

Sector N Gemiddelde SD Sign 2-zijdig

Doelgerichtheid Htv 18 2.95 .43 .773

Ovdb 31 2.99 .49

Ecabo 30 2.91 .46

Niet innovatiemoe Htv 18 3.17 .62 .108

Ovdb 31 3.49 .51

Ecabo 30 3.25 .61

Innovatieve docenten Htv 18 3.56 .41 .161

Ovdb 31 3.44 .44

Ecabo 30 3.31 .45

Responsieve opleiding Htv 18 2.48 .64 .645

Ovdb 31 2.66 .56

Ecabo 30 2.58 .74

Niet risicomijdend Htv 18 2.43 .89 .3831

Ovdb 31 2.53 .55

Ecabo 30 2.69 .56

Actieve klantgerichtheid Htv 18 2.87 .55 .257

Ovdb 31 3.13 .53

Ecabo 30 3.08 .51

Concurrentiebewustzijn Htv 18 2.61 .52 .817

Ovdb 31 2.71 .51

Ecabo 30 2.71 .69

Maatschappelijke 
omgeving

Htv 18 2.67 .59 .308

Ovdb 31 2.78 .66

Ecabo 30 2.54 .57

* p<.05, ** p<.01 Tweezijdige overschrijdingskans gecorrigeerd voor groepen met ongelijke variantie
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Bijlage III Afhankelijkheid in de datasets
Uit de onderstaande tabellen blijkt dat we te maken hebben met een geneste datastructuur. 
De afhankelijkheid in de data hebben we vastgesteld binnen de sectoren en afzonderlijke 
locaties van de onderwijsinstellingen. In de rechter kolom in tabel III-a geven we de verbe-
tering door het gebruik van het model van Roberts en Roberts (2005) ten opzichte van het 
nulmodel weer. 

 
Tabel III-a Afhankelijkheid in de docenten dataset I

Intra-classcoëfficiënt Likelihood ratiotoets

De vier superschalen 

Taakgerichte opvattingen 0.017  1.036

Schoolklimaat 0.078*  13.204#

Identificatie 0.038  3.266

Mensgerichte opvattingen 0.082*  15.098#

Opvattingen over onderwijs

Kritisch burgerschap 0.033  2.683

Voortgang in het leerproces 0.052*  6.853

Participatieve didactiek 0.098*  22.476#

Praktijkgerichtheid in onderwijs 0.091*  19.229#

Afronding van de opleiding 0.030  2.587

Gerichtheid op prestaties en resultaten 0.006  0.174

Planmatig doceren 0.003  0.013

Privé-situatie van de deelnemers 0  0

Identificatie

Carrièregerichte identificatie 0.025  2.061

Teamgerichte identificatie 0.027  2.333

Organisatiegerichte identificatie 0.048  6.06

Beroepsgerichte identificatie 0  0

Perceptie van het schoolklimaat

Onderliggende betrokkenheid van docenten 0.032  3.743

Ondersteuning vanuit het management 0.082*  15.552#

Participatie bij besluitvorming 0.082*  13.4**

*Intraclass coëfficiënt> .05,  # overschrijdingskans likelihood ratiotoets<0.05
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Tabel III-b Afhankelijkheid in de docenten dataset 2

Intra-classcorrelatie

De vier superschalen

Taakgerichte opvattingen 0.019

Schoolklimaat 0.092*

Identificatie 0.038

Mensgerichte opvattingen 0.128*

Opvattingen over onderwijs

Kritisch burgerschap 0.067

Voortgang in het leerproces 0.122*

Participatieve didactiek 0.150*

Praktijkgerichtheid in onderwijs 0.116*

Afronding van de opleiding 0.024

Gerichtheid op prestaties en resultaten 0.017

Planmatig doceren 0.013

Privé-situatie van de deelnemers 0.011

Identificatie

Carrièregerichte identificatie 0.040

Teamgerichte identificatie 0.031

Organisatiegerichte identificatie 0.087*

Beroepsgerichte identificatie 0.018

Perceptie van het schoolklimaat

Onderliggende betrokkenheid van docenten 0.056*

Ondersteuning vanuit het management 0.121*

Participatie bij besluitvorming 0.101*

*Intraclass coëfficiënt> .05
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Bijlage IV Uitkomsten Surveyonderzoek en member check
In tabel IV-a staan de uitkomsten van de multilevel analyses (Tabel 6.11) aangevuld met 
gegevens uit de member check. 

 
Tabel IV-a Uitkomsten Multilevel analyses docenten 

Mensgerichte 
opvattingen

Taakgerichte 
opvattingen

Identificatie Schoolklimaat

Bekostiging 
Surveyonderzoek 

Geen effect Docenten in 
niet-bekostigde 
instellingen hebben 
sterkere taakgerichte 
opvattingen 

Geen effect Docenten in niet-
bekostigde instellingen 
zijn positiever over het 
schoolklimaat

Member check - In de niet-bekostigde 
instellingen bestaat een 
directere relatie tussen 
verantwoordelijkheden 
en prestaties van deel-
nemers. Docenten 
hebben een grotere 
professionele ruimte 

Bekostigde onderwijs-
instellingen zijn te 
groot om band mee te 
hebben en te weten 
wat er speelt doordat 
de instelling een soort 
archipel is

Contacten tussen 
docenten in niet-
bekostigde instellingen 
gebaseerd op inhoud. 
Wederzijdse afhanke- 
lijkheid management en 
docenten. Contract 
is gebaseerd op vrij-
willigheid. In bekostigde 
onderwijsinstellingen 
ervaren docenten 
onduidelijkheid en 
verschillen de ver-
wachtingen van 
docenten en midden-
managers over en weer.

Naar sector 
Surveyonderzoek

Docenten binnen 
Ovdb en Htv hebben 
sterkere mensgerichte 
opvattingen dan 
docenten in Ecabo

Docenten binnen 
Ecabo hebben 
sterkere taakgerichte 
opvattingen dan 
docenten binnen Ovdb

Geen effect Docenten binnen Ovdb 
zijn positiever over 
het schoolklimaat dan 
docenten binnen Ecabo

Member check - Geringe taakgerichte 
opvattingen bij Ovdb 
gevolg van moeite 
met indicatoren en  
complexiteitsreductie

- -

Leeftijd
Surveyonderzoek

Geen effect Oudere docenten 
sterkere taakgerichte 
opvattingen

Jongere docenten 
ervaren sterkere 
identificatie

Jongere docenten zijn 
positiever over het 
schoolklimaat

Member check - Prestatiegerichte 
opleiding van de oudere 
docenten

Sekse
Surveyonderzoek

Vrouwen hebben 
sterkere mensgerichte 
opvattingen

Geen effect Vrouwen ervaren een 
sterkere identificatie 
dan mannen

Vrouwen zijn negatiever 
over het schoolklimaat

Member check - - Overeenkomsten 
tussen opvoeden en 
begeleiden

-

FTE
Surveyonderzoek

Docenten die groter 
percentage van fte 
werken, hebben 
sterkere mensgerichte 
opvattingen

Docenten die groter 
percentage van fte 
werken, hebben 
sterkere taakgerichte 
opvattingen

Docenten die groter 
percentage van fte 
werken, ervaren 
sterkere identificatie

Geen effect

Member check - - - -
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Aanvullende informatie uit de member check;

Spanning tussen beide opvattingen over onderwijs wordt door een deel van de docenten 
wel en door een deel van de docenten niet ervaren. Het perspectief  dat docenten hebben 
op de spanningen en de oorzaken van de spanningen zijn divers.

Middenmanagers merken op dat de mate waarin docenten een innovatieve houding 
hebben, kan samenhangen met het niveau waarop zij lesgeven. Ook blijkt uit de reacties 
van middenmanagers op de uitkomsten van de docentenvragenlijst over de ondersteuning 
die docenten ervaren en de mate waarin docenten participeren in de besluitvorming dat, zij 
andere verwachtingen hebben van docenten, en dat er over en weer onduidelijkheid is over 
de verdeling van verantwoordelijkheden tussen docenten en middenmanagers. 

 
Tabel IV-a Uitkomsten Multilevel analyses docenten (vervolg)

Mensgerichte 
opvattingen

Taakgerichte 
opvattingen

Identificatie Schoolklimaat

Freelance Geen effect Geen effect Docenten met een 
freelance contract 
ervaren sterkere 
identificatie

Geen effect

Member check - - Vrijwilligheid in contract
Verloop van 
communicatie met 
organisatie en collega’s 
is inhoudelijk van aard

-

Onderwijsniveau
Surveyonderzoek

Geen effect Geen effect Geen effect Docenten die meer 
onderwijs op 3 en 4 
geven zijn negatiever 
over het schoolklimaat

Thuiswerken
Surveyonderzoek

Docenten die meer uren 
thuiswerken hebben 
sterkere mensgerichte 
opvattingen

Geen effect Geen effect Geen effect

Member check - - - -

Organisatorische 
Taken 
Surveyonderzoek

Docenten die meer 
tijd aan algemene 
organisatorische taken 
besteden, hebben 
sterkere mensgerichte 
opvattingen

Geen effect Docenten die meer 
tijd aan algemene 
organisatorische taken 
besteden, ervaren 
sterkere identificatie  

Docenten die meer 
tijd aan algemene 
organisatorische taken 
besteden, zijn positiever 
over het schoolklimaat  

Member check - - Uitvoeren van 
organisatorische taken 
als lijm maar ook als 
vlucht. Uitvoeren van 
taken kan identificatie 
verminderen

Uitvoeren van taken 
zorgt voor overzicht 
op eigen positie in de 
organisatie; kan ook 
negatief uitwerken 
op waardering van 
schoolklimaat
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Middenmanagers in de bekostigde en de niet-bekostigde onderwijsinstellingen zijn beide 
van mening dat de examenresultaten onvolledige indicatoren voor de kwaliteit van het 
onderwijs zijn.  Beide groepen middenmanagers ervaren een spanning tussen zichtbaar 
goed presteren en onderwijs aanbieden dat aansluit bij de wensen van uiteenlopende deel-
nemersgroepen. Zowel binnen de bekostigde als de niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
wordt aanvullend tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 

De innovatieve houding die middenmanagers van docenten verwachten in de bekostigde 
en niet-bekostigde onderwijsinstellingen verschilt. Voor de middenmanagers in de  
bekostigde onderwijsinstellingen gaat het erom dat docenten deelnemergericht zijn, terwijl 
de middenmanagers in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen van docenten verwachten 
dat zij kunnen en willen werken met nieuwe didactische methoden.

 
Tabel IV-b Uitkomsten variantieanalyses middenmanagers

Mensgerichte 
opvattingen

Taakgerichte 
opvattingen

Maatschappelijk 
doelgericht 
ondernemerschap

Durvend innovatief 
ondernemerschap

Bekostiging Middenmanagers 
in de bekostigde 
onderwijsinstellingen  
hebben sterkere 
mensgerichte 
opvattingen

Geen verschillen Geen verschillen Middenmanagers in 
de niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen 
hebben een meer 
durvende innovatieve 
stijl van ondernemen

Member check - - Middenmanagers 
in de bekostigde 
onderwijsinstellingen 
ervaren beperkingen in 
ruimte om te kunnen 
ondernemen

Concurrentiebewustzijn 
betekent voor 
middenmanagers 
in niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen 
soms samenwerken

Onderwijservaring Geen verschillen Geen verschillen Middenmanagers 
zonder onderwijs-
ervaring rapporteren 
meer responsiviteit in 
opleidingen

Middenmanagers 
zonder onderwijs-
ervaring rapporteren 
in minder mate 
innovatiemoeheid

Member check Middenmanagers met 
onderwijservaring zijn 
vertrouwd met cultuur 
van ruimte en tijd 
geven

Middenmanagers 
zonder onderwijs-
ervaring richten zich 
sterker op prestaties

- -

Sector Geen verschillen Geen verschillen Geen verschillen Geen verschillen

Member check Verschillen in handelen 
en niet in hun 
opvattingen

Verschillen in handelen 
en niet in hun 
opvattingen

- -

Sekse Geen verschillen Geen verschillen Geen verschillen Mannen minder 
risicomijdend 
ondernemend gedrag

Member check Verschillen in handelen Verschillen in handelen - -
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Bijlage V Correlatietabellen opvattingen en ondernemendheid
Correlaties ondernemerschap en opvattingen

 
Tabel IV-a Totale onderzoekspopulatie middenmanagers

N=79 Maatschappelijk doelgericht 
ondernemerschap

Niet-risicomijdend innovatief 
ondernemerschap

Mensgerichte opvattingen .419**  -.072

Taakgerichte opvattingen .578**  .309**

** Correlatie is significant op .01 (tweezijdig)

 
Tabel IV-b Bekostigde onderwijsinstellingen

N=68 Maatschappelijk doelgericht 
ondernemerschap

Niet-risicomijdend innovatief 
ondernemerschap

Mensgerichte opvattingen .618**  .211

Taakgerichte opvattingen .622**  .392**

** Correlatie is significant op .01 (tweezijdig)


