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Inleidingg en Leeswijzer

Eindd jaren negentig werd 'leeftijdsbewust personeelsbeleid' mode in het onderwijs.
Senioren-- of ouderenbeleid was passé: het beleid mocht niet meer alleen op de
ouderenn gericht zijn, de hele loopbaan moest onderdeel van beleid worden. In de
praktijkk is het resultaat hiervan dat ouderen wat meer coördinerende en organiserende
takenn hebben en jongeren voornamelijk lesgeven. Lesgeven wordt namelijk door
velenn gezien als het zwaarste onderdeel, waarvoor ouderen in het algemeen niet meer
inn alle hevigheid kunnen worden ingezet. Maar wat maakt lesgeven, de core-business
vann het onderwijs, dan zo zwaar?
Hieroverr lopen de meningen sterk uiteen. Door sommigen wordt de veranderende
samenleving,, curriculum, jeugdcultuur en normen gezien als de grote belasting bij het
lesgeven.. Anderen geven aan dat de rompslomp eromheen, administratieve en secretariëlee taken, het grootste probleem vormt. Volgens de eerste opvatting zou kunnen
wordenn betoogd dat oudere leraren verder van alle veranderingen afstaan dan jongere
lerarenn en aansluiting missen met de klanten die ze bedienen, de leerlingen. Volgens
dee tweede opvatting zou functiedifferentiatie de belasting van het lesgeven kunnen
tegengaan,, waarbij de rompslomp gedeeltelijk wordt overgedragen op niet lesgevend
personeel. .
Dee belangrijkste vragen zijn: wat maakt de baan van leraar zwaar, onder andere in
relatiee tot leeftijd, ziekteverzuim en uitval? Hoe ziet het takenpakket van een leraar
eruit?? Wat zou functiedifferentiatie betekenen in de platte hiërarchie van het
onderwijs?? In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven waarin bovenstaande
vragenn aan bod komen en een vergelijking is gemaakt tussen ouderenbeleid en
integraall personeelsbeleid. In het eerste geval krijgen ouderen wat vrije tijd, om hen
enigszinss te ontzien van lesgeeftaken. In het tweede geval worden leraarsassistenten
ingeschakeld,, om functiedifferentiatie te bewerkstelligen.
Menn is de ernst van het lerarentekort gaan beseffen op het moment dat men merkte
geenn vervanging meer te kunnen krijgen. Dit besef is in de loop van de vier jaren die
hett onderzoek duurde gemeengoed geworden. Het onderzoek is begonnen als een
experimentt in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid, maar uitgegroeid tot
eenn evolutieonderzoek in het kader van het lerarentekort. Deze verandering in het
denkenn is bepalend geweest voor het onderzoek.
Grofwegg drie onderwerpen komen aan bod: (1) organisatie van personeel in het
onderwijs,, (2) arbeidstevredenheid onder leraren en (3) onderwijskundig beleidsonderzoek.. Organisatie van personeel in het onderwijs vormt het kader. In hoofdstuk
11

11 wordt beschreven hoe de personele situatie er op dit moment uitziet met als
speerpuntt vergrijzing. Aandacht wordt geschonken aan enkele oorzaken van de
vergrijzingg en wat dat betekent voor de komende jaren. Arbeidstevredenheid onder
lerarenn vormt de inhoudelijke kern van het verhaal. In hoofdstuk 2 worden enkele
theorieënn van arbeidstevredenheid en stress beschreven en wordt ingegaan op enkele
modellen.. In hoofdstuk 3 worden de ontwikkelingen uit hoofdstuk 1 in verband
gebrachtt met de arbeidstevredenheid van leraren. Vervolgens wordt dit bekeken
vanuitt de organisatie van een school. De bevindingen omtrent onderwijskundig
beleidsonderzoek,, beschreven in hoofdstuk 4, zijn bijzaak, maar behulpzaam om het
onderzoekk in dit perspectief te kunnen zien. Bovenstaande theoretische hoofdstukken
vormenn deel 1.
Deell 2 beschrijft een beleidsmatig veldonderzoek, waarin de relatie tussen de
personelee organisatie van de school en de tevredenheid van de leraar wordt bekeken.
Eénn aspect van deze organisatie, functiedifferentiatie, wordt uitgewerkt. In hoofdstuk
55 worden twee oplossingen uit hoofdstuk 3 gevat in concrete onderzoekshypothesen.
Dee opzet van het onderzoek wordt in hoofdstuk 6 beschreven en in hoofdstuk 7
wordenn de aannamen nagegaan. Hoofdstuk 8 beschrijft de kwantitatieve meetinstrumenten,, waarna in hoofdstuk 9, 10 en 11 de resultaten worden beschreven. Hoofdstuk
99 gaat over het takenpakket van de leraar in relatie tot nieuw assisterend personeel en
dee samenwerking tussen beide. Hoofdstuk 10 gaat in op arbeidstevredenheid en
ziekteverzuimm tegen de achtergrond van deze samenwerking. Hoofdstuk 11 tenslotte
beschrijftt enkele kwalitatieve bevindingen, waarmee een aanzet wordt gegeven tot
eenn beschrijving van enkele onderwijsorganisatorische problemen en mogelijkheden.
Tenslottee worden in hoofdstuk 12 de belangrijkste onderzoeksresultaten nog eens
opgesomdd en nader verklaard. In Appendix A wordt ingegaan op enkele modellen van
arbeidstevredenheidd en worden analyses beschreven onder het factormodel. In
Appendixx B worden variantieanalyses beschreven en aanvullende statistieken
gegeven.. In Appendix C staat een samenvatting per hoofdstuk in het Engels.
Driee leestrajecten kunnen worden gemarkeerd voor de lezer die geïnteresseerd is in
eenn bepaald aspect van de tekst. De rode lijn is de organisatie van personeel in de
schooll en functiedifferentiatie met behulp van assistentie. Hierover gaan hoofdstukkenn 1, 3, 5, 11 en 12. Dit traject geeft een achtergrond bij de huidige organisatie
vann het onderwijs, beschrijft de mogelijkheden van functiedifferentiatie met behulp
vann leraarsassistentie, geeft praktische toepassingen en plaatst het geheel vervolgens
inn een onderzoek. Lezers die geïnteresseerd zijn in arbeidstevredenheid onder leraren
kunnenn zich beperken tot hoofdstuk 2, 8 en Appendix A. Achtereenvolgens wordt
relevantee literatuur besproken, ingegaan op onderzoeksinstrumenten en worden enkelee modellen uitgewerkt. De lezer die geïnteresseerd is in de opzet van het beleidsonderzoekk volstaat met het lezen van hoofdstuk 4, 6 en 7, waarin methodologie, opzet
enn manipulatiecontrole ter sprake komen.
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Getrachtt is het aantal afkortingen zo beperkt mogelijk te houden. Afgekort worden
basisonderwijss (BaO), voortgezet onderwijs (VO) en beroepsonderwijs en volwasseneneducatiee (BVE). Verder komt de Betrekking bij het Arbeidsproces van Ouderen
(BAPO)) regeling afgekort voor. Deze regeling geeft de mogelijkheid aan leraren van
522 jaar en ouder om 10% minder te gaan werken tegen inlevering van 3,5% van de
loonkosten.. Voor leraren van 56 jaar en ouder bestaat zelfs de mogelijkheid 20%
minderr te werken. Een veelvuldig genoemde term is FPU, Flexibele Pensioen
Uitkering.. Traditionele VUT (vervroegd uittreden) regelingen zijn afgeschaft en in de
plaatss is de FPU gekomen. Uitgangspunt is dat leraren geacht worden met 62 jaar met
pensioenn te gaan. Korter werken leidt tot een lager pensioen, langer werken tot een
hoger. .
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DEELI DEELI
THEORIE E
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11 Vergrijzing en ziekteverzuim in het onderwijs

1.11 Vergrijzing
Dee komende tien tot vijftien jaar zal de Nederlandse bevolking explosief vergrijzen.
Dee naoorlogse babyboom in combinatie met de ontwikkeling van de anticonceptiepil
iss ervoor verantwoordelijk dat een relatief groot aandeel van de bevolking de
komendee jaren de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Voor het onderwijs betekent
ditt dat in de komende jaren het aantal leraren snel zal slinken en er tot die tijd relatief
hogee loonkosten zijn vanwege de eindschalen waar de meeste oudere leraren zich in
bevinden.. Figuur 1.1 geeft de vergrijzing weer in het basisonderwijs, figuur 1.2 en 1.3
zijnn voor het voortgezet onderwijs, respectievelijk het beroepsonderwijs en de
volwasseneneducatiee (SBO jaarboek, 2000). In het basisonderwijs is de toename van
dee groep 45 tot 55 jaar opvallend. In de andere twee sectoren uit de vergrijzing zich
ookk al door een toename van de groep 55 jaar en ouder. In de nota Maatwerk voor
Morgenn (Ministerie van OCenW, 1999) worden ramingen gepresenteerd van het
tekortt aan leraren tussen 2000 en 2009 en worden maatregelen aangekondigd
waarmeee vanuit het beleid wordt getracht dit tekort op te vangen. In het Voortgezet
Onderwijss is het aandeel mannen ouder dan vijftig met een volledige baan relatief
hoog.. Dat wil zeggen dat de vergrijzing in deze sector zal leiden tot een naar
verhoudingg grote afname van het aantal fulltime equivalenten. De arbeidsmarkt voor
hogerr opgeleiden groeit sterk (ROA, 1999) waardoor de concurrentie om de gunst van
dee hbo- en wo-gediplomeerden steeds heviger wordt. Het onderwijs neemt daarbij een
zwakkee positie in. Misschien niet eens zozeer vanwege de primaire arbeidsvoorwaardenn als wel vanwege de status, waardering en beeldvorming van het beroep en de
uitdagingenn en perspectieven die worden geboden op langere termijn. Het
Beroepsonderwijss en de Volwasseneneducatie wordt eveneens getroffen door
leegloop.. Vooral in de technische vakken blijkt het moeilijk om voldoende gekwalificeerdd (lees: bekwaam) onderwijspersoneel te acquireren. De nota Maatwerk 2
(Ministeriee van OCenW, 2000) beschrijft dat in deze sector reeds veel ruimte bestaat
omm niet onderwijzend personeel in te schakelen. Ook zijn er in die sector initiatieven
omm eigen kader op te leiden en wordt gebruik gemaakt van de banden met het
bedrijfslevenn (vanuit stages en de beroepsorganisaties die de kwaliteit van het onderwijss bewaken) om potentiële leraren te werven, de zogenaamde zij-instroom.
Inn het Primair Onderwijs ligt de gemiddelde leeftijd van de leerkrachten een stuk
lager.. In deze sector zijn het vrijwel uitsluitend vrouwen die nog voor het beroep
kiezen.. Vrouwen hebben over het algemeen deeltijdbanen (onder andere door zorg
voorr kinderen, huishouding). Dientengevolge zijn er steeds meer personen nodig voor
77

hetzelfdee aantal fulltime equivalenten (fte's). Maatregelen als klassenverkleining en
uitbreidingg van de arbeidsduurverkorting hebben de behoefte aan nieuwe leraren
versterkt.. Bovendien betekent zwangerschap in veel gevallen het einde van de
onderwijscarrière. .
Hett tekort aan leraren de komende jaren ten gevolge van de vergrijzing wordt
vergroott door een aantal factoren, die samenhangen met de populariteit en de status
vann het leraarschap. Verschillende bezuinigingsmaatregelen uit het verleden hebben
dee arbeidsvoorwaarden van leraren verslechterd en zodoende de populariteit van het
beroepp en het beroepsperspectief weinig goed gedaan. Opvallend is dat de bezuinigingen,, waar ook het onderwijs in de jaren tachtig mee te maken heeft gehad,
voornamelijkk terecht zijn gekomen bij de meest kwetsbare groepen: de beginnende
lerarenn en invalkrachten. Kwetsbaar in die zin dat zij het onderwijs het snelst zullen
verlatenn voor een andere carrière.
Beginn jaren '80 werd de HOS nota (Herstructurering Onderwijs Salarissen) gelanceerd.. Dit betekende dat nieuwe leraren aanzienlijk minder gingen verdienen dan hun
collega'ss die net daarvoor het onderwijs waren binnengekomen. Met andere woorden,
dezee bezuinigingsmaatregel kwam ten laste van een groep die nog niet in het
onderwijss werkte en waarvan geen tegenstand verwacht hoefde te worden. De terugloopp in aantallen leerlingen met als gevolg werkloosheid onder onderwijspersoneel,
maaktee de arbeidsperspectieven voor jonge leraren verre van gunstig. De bij gedwongenn ontslagen algemeen gehanteerde regel 'last in, first out', waarbij de leraren die
hett minste aantal dienstjaren hadden ook het eerst weer werden ontslagen wanneer de
schooll zou krimpen en er leraren overbodig werden, heeft de positie van jonge leraren
verderr verzwakt.
Dee dienstjaren opgebouwd op de eigen school telden vaak dubbel, met als gevolg dat
iedereenn bleef zitten waar hij zat. Dit heeft de mobiliteit zo goed als stilgelegd.
Immobiliteitt betekent dat er geen nieuwe impulsen van jongeren meer komen en dat
eenn bepaalde groep leraren op elkaar aangewezen is gedurende dertig of veertig jaar.
Allerleii scholingsprogramma's kunnen niet verhelpen dat men in deze submaatschappijj elkaar na verloop van tijd weinig meer te vertellen heeft en er een
geslotenn cultuur ontstaat, die weinig uitnodigend is om zich verder te ontwikkelen als
pedagoogg of in een bepaald lesvak.
Bovenstaandee verklaart waarom veel jonge leraren het onderwijs vroegtijdig hebben
verlaten.. De terugloop van de studentenaantallen toen was voornamelijk een demografischh gegeven wat de lerarenopleidingen, zoals vrijwel alle opleidingen, ertoe heeft
gebrachtt de eisen te versoepelen. Deze inspanning om de opleidingen te laten
overlevenn heeft op termijn de kwaliteit van de leraren gemiddeld genomen doen
afnemen.. Een lagere kwaliteit heeft onmiskenbaar gevolgen voor het 'overleven' in
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hett onderwijs als leraar, en dientengevolge ook voor stress en uiteindelijk burn-out,
waaroverr later meer.
Samenvattendd kan worden gezegd dat de gevolgen van de vergrijzing van de
Nederlandsee samenleving als gevolg van de naoorlogse geboortegolf en de opkomst
vann voorbehoedsmiddelen voor het onderwijs dramatisch zijn geweest. Vervolgens
zijnn de bezuinigingen in de jaren tachtig voornamelijk ten laste van de beginnende
lerarenn gekomen, waardoor zij het onderwijs massaal hebben verlaten. De éénzijdige
leeftijdsopbouww die het gevolg is geweest, zal in tien jaar tijd een halvering van het
nuu zittende onderwijspersoneel betekenen, terwijl de aanvulling van nieuw personeel
verhoudingsgewijss sterk achterblijft. Het slechte perspectief in combinatie met
negatievee geluiden uit het werkveld heeft ertoe geleid dat weinig jonge mensen zich
geroepenn voelden leraar te worden. Als gevolg van de reserve aan ontslagen leraren
(dee zogenaamde 'wachtgelders') heeft het onderwijs lange tijd geen beroep gedaan op
dee arbeidsmarkt. Het overschot is in een paar jaar tijd omgeslagen in een tekort. Dit
vereistt van de scholen een ingrijpende omslag in het denken over personeel.

FiguurFiguur 1.1 - De leeftijdsopbouw van onderwijzend personeel in het basisonderwijs
voorvoor in 1994 en 1998
1000 i

55 jaar en ouder
D455 tot 55 jaar
55 tot 45 jaar
D255 tot 35 jaar
tt 25 jaar

1994 4

1998 8
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FiguurFiguur 1.2 - De leeftijdsopbouw van onderwijzend personeel in het voortgezet onderwijswijs in 1994 en 1998
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DD 45 tot 55 jaar
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FiguurFiguur 1.3 - De leeftijdsopbouw van onderwijzend personeel in het beroepsonderwijs
enen de volwasseneneducatie in 1994 en 1998
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Verschillendee beleidsvoornemens en -intenties zijn geopperd om de discrepantie
tussenn aanbod en vraag van onderwijzend personeel te verkleinen (Ministerie van
OCenW,, 1999, 2000). Kernpunten van het beleid zijn de stille reserve en de zijinstroom.. Met stille reserve worden mensen bedoeld met een parttime aanstelling die
eenn al dan niet tijdelijke uitbreiding wensen en mensen met een onderwijsbevoegdheidd die een uitkering ontvangen. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze
reservee niet voldoende is (Steijvers, van der Valk & Krijnsen, 1999). De mate waarin
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hieruitt kan worden geput is omgeven door onzekerheden. Zo worden in een onderzoekk (Bloemen, Alessie, Fontein & Vermeulen, 1999) hiernaar op basis van een
beperktee navraag uitspraken gedaan over de mate waarin de totale groep van deeltijd
werkendee leraren bereid zou zijn extra uren te nemen. In de huidige onderwijsarbeidsmarktt is het niet geheel onterecht te veronderstellen dat deeltijd werken een
keuzee is. De vervrouwelijking van het beroep draagt hieraan bij. Het is daarom zeer
dee vraag of de verwachting dat ongeveer een kwart van het lerarentekort met deze
reservee zou kunnen worden teruggedrongen, niet te optimistisch is. Het flexibel
makenn van de regeling Betrekking bij het Arbeidsproces Ouderen (BAPO) en het
stimulerenn gebruik te maken van de Flexibele Pensioen Uitkering (FPU) tot na de
spilleeftijd'' zijn veranderingen die regelrecht ingaan tegen de ideeën waarmee de
regelingenn oorspronkelijk zijn ingevoerd. Deze vormen van taakverlichting voor
ouderenn waren immers bedoeld om hen langer voor het onderwijs te behouden. Wat
betreftt onderwijsbevoegden met een uitkering lijkt het erop dat 'bemiddelbare'
wachtgelderss een schaars goed zijn geworden.
Omdatt maar een deel van het lerarentekort kan worden teruggedrongen met behulp
vann de stille reserve wordt vanuit het beleid met name ingezet op de zij-instroom.
Vakliedenn uit het bedrijfsleven, afgestudeerden van MBO-opleidingen en onbevoegdenn met een hbo- of academische opleiding wordt de mogelijkheid geboden een
(duale)) opleiding te volgen tot leraar. De school wordt tot middelpunt van de
opleidingg gemaakt: kernbegrip is de school als lerende organisatie. Positieve spin-off
iss de mogelijkheid voor leraren om nieuwe collega's te gaan begeleiden en aldus een
verdiepingg in het leraarschap aan te brengen. De eerste resultaten van deze zijinstroomm zijn echter teleurstellend. Zoals al eerder betoogd is de concurrentie op de
arbeidsmarktt voor hoog opgeleiden moordend. Vooralsnog lijkt alleen het Beroepsonderwijss en de Volwasseneneducatie een serieuze kans te maken, met behulp van
zij-instroomm en het anderszins opleiden van eigen kader, een deel van de lerarentekortenn terug te dringen.
Bovenstaandee geeft de indruk dat er een patstelling ontstaat rondom het lerarentekort.
Inn de komende hoofdstukken wordt een alternatief aangedragen. De basis voor dit
alternatieff is identificatie van de oorzaken van werkdruk in het huidige onderwijs.
Hierr hangt het ziekteverzuim mee samen, waar. in de volgende paragraaf op wordt
ingegaan. .

Dee spilleeftijd is 62. Wanneer men met FPU gaat op deze leeftijd heeft men recht op de x procent van
hett laatstverdiende loon, zoals voorheen gewoon was. Wanneer men eerder met FPU gaat blijft het
bedragg gelijk, maar uitgespreid over meerjaren.
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1.22 Ziekteverzuim
Inn het Nederlandse onderwijs hangt ziekteverzuim sterk samen met leeftijd. Hoe
ouderr men wordt, hoe vaker en hoe langer men ziek is (NIA B&A, 1997). Dit
betekentt dat hoe groter de groep ouderen is in de lerarenpopulatie ten opzichte van de
overigee leeftijdsgroepen, des te hoger het gemiddelde ziekteverzuim is. De vergrijzing
vann het onderwijspersoneel betekent dus niet alleen dat er de komende jaren een grote
uitstroomm plaatsvindt, maar ook dat er steeds meer vervangen moet worden voor zieke
leraren.. Wanneer vervanging niet voorhanden is zal deze taak op de schouders van de
zittendee leraren komen te rusten en hun werkdruk verhogen.

TabelTabel 1.1 - Ziekteverzuimpercentages primair en voortgezet onderwijs 1997 (NIA
B&A) B&A)
Ziekteverzuimpercentage e
jongerr dan 35 jaar

Basisonderwijs s

Voortgezett Onderwijs

4.9% %

4.3% %

35-444 jaar

6.1% %

5.8% %

455 - 54 jaar

7.9% %

6.9% %

555 - 65 jaar

12.6% %

10.0% %

Inn tabel 1.1 is het ziekteverzuimpercentage gegeven: het percentage dat men ziek is
afgezett tegen de totaal beschikbare werktijd, gemiddeld over personen. Interessant
aann de ziekteverzuimcijfers is dat de frequentie van ziekmelden omlaag gaat met een
stijgendee leeftijd. Met andere woorden: oudere werknemers zijn gemiddeld minder
vaakk ziek dan jongere, maar zijn iedere keer wel langer ziek. Bovenstaand gegeven
illustreertt waarom het onderwijs een typische 'bum-out sector' wordt genoemd. Niet
alleenn is het verzuim in het onderwijs hoger dan in andere sectoren met uitzondering
vann de gezondheidszorg (B&A, 1998), maar ook maken de gegevens van het
Vervangingsfondss duidelijk dat burn-out (opbranden, overspannenheid) een belangrijkee reden voor langdurig ziekteverzuim is. Meer dan één derde van de arbeidsongeschiktheidd in het onderwijs wordt als 'psychologisch' aangemerkt (ABP, 1999).
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TabelTabel 1.2 - Ziekteverzuim primair en voortgezet onderwijs 1997 (NIA B&A). Frequentiequentie en duur (in dagen)
Frequentiee en Duurinn dagen

Basisonderwij sj s

Voortgezett Onderwijs
1.922

7

17 7

1.766

11

22 2

1.511

14

1.311

24

13 3

jongerr dan 35 jaar

1.19 9

355 -44 jaar

1.11 1

455 -54 jaar

1.09 9

555 - 65 jaar

0.95 5

37 7

Eenn grote financiële last voor het onderwijs zijn de wachtgelden en de ziektewet.
Wachtgeldd is oorspronkelijk bedoeld als overbrugging tussen twee banen, waar men
aanspraakk op kon maken na ontslag als gevolg van een reorganisatie of fusie, het
aflopenn van een tijdelijk contract of na een periode van arbeidsongeschiktheid
wanneerr er geen baan meer beschikbaar was. Ten tijde van de eerder genoemde
bezuinigingenn en terugloop in leerlingaantallen gold naast het principe 'last in first
out'' ook dat ontslag bij een overschot kon worden verleend aan 'hen die zulks
willen'.. Het wachtgeld. werd als gevolg daarvan veelvuldig gebruikt als prepensioneringg regeling (Vermeulen, Bal, Hoffius, van Imhoff, van Kessel & Oudejans,
1996).. Het resultaat is geweest een ontgroening èn ontgrijzing, met als gevolg de
leeftijdsopbouww zoals weergegeven in figuren 1.1, 1.2 en 1.3. In de loop der jaren is
err een actief ontmoedigingsbeleid gevoerd om het beslag van het wachtgeld op het
budgett te verkleinen. De ruime wachtgeldregeling is teruggedrongen en scholen
hebbenn meer eigen verantwoordelijkheid gekregen om de wachtgelders weer aan een
baann te helpen. Zo is de BVE-sector voor een groot deel zelf verantwoordelijk
gemaaktt voor de kosten van ziekte- en wachtgelduitkeringen. Door de omvang van
dezee organisaties heeft het beroepsonderwijs makkelijker zijn eigen weg kunnen
vinden. .
Inmiddelss worden de overige sectoren geconfronteerd met de gevolgen van de
onevenredigee leeftijdsopbouw van het personeel in de vorm van hoge ongeschiktheidkosten:: de premies die scholen moeten betalen aan het Vervangingsfonds zijn
namelijkk gebaseerd op een hoofdelijke omslag van de kosten van vervanging en
afkeuring.. De situatie is zodanig veranderd dat het niet alleen om financiële redenen
vann belang is de uitstroom van leraren zoveel mogelijk af te remmen, maar ook in
verbandd met het ontstane lerarentekort.
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1.33 Komende Periode
Hett zwaartepunt van de vergrijzing voor het secundair onderwijs ligt op dit moment
nett onder de 45 jaar: de 'groei' van deze groep zal zich de komende 10 tot 15 jaar dus
nogg voortzetten en vervolgens in rap tempo weer afnemen.

FiguurFiguur 1.4 - Ontwikkeling percentage mannen in het onderwijs naar sector over de
jarenjaren 1994-1998 (SBO Jaarboek, 2000)
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Inn het basisonderwijs is de leeftijdsopbouwontwikkeling iets anders. Om te beginnen
iss de verhouding man vrouw vrijwel omgekeerd in vergelijking met het voortgezet
onderwijss (figuur 1.4) en hebben het opvoeden van kinderen en daarmee een
(tijdelijke)) beëindiging van de carrière gezorgd voor een veel geleidelijker leeftijdsopbouw.. Ook zijn in het basisonderwijs relatief veel meer deeltijdbanen te vinden. In
hett voortgezet onderwijs is 34.5 procent deeltijder, in het basisonderwijs 39.9 procent
(SBOO jaarboek, 2000). De sector BVE heeft het grootste percentage deeltijders met
43.77 procent. Dit heeft met name te maken met het feit dat veel leraren een baan
hebbenn die een combinatie is van lesgeven en een functie in het bedrijfsleven of een
anderee sector (gezondheidszorg).
Hett aantal afgestudeerden aan de pedagogische academies voor basisonderwijs neemt
dee afgelopen jaren fors toe (figuren 1.5 en 1.6). Bovendien zoeken de afgestudeerden
vann PABO's in mindere mate een baan buiten het onderwijs. De omslag naar een
toenamee van jongeren in het beroep zal hier eerder plaatsvinden. Er zit bovendien
meerr flexibiliteit in de structuur van het basisonderwijs en in deze sector is minder
concurrentiee te verwachten van werkgevers buiten het onderwijs met betrekking tot
hett aantrekken van nieuw personeel op de huidige 'krappe' arbeidsmarkt. Een ontwik14 4

kelingg die in de Verenigde Staten wel al een grote vlucht heeft genomen. Meer leraren
verdwijnenn daar naar banen buiten het onderwijs, dan dat er met pensioen gaan of
binnenn het onderwijs van baan wisselen (Ingersoll, 1999a). Wat dat betreft zijn daar
dee mogelijkheden groter op het gebied van het aantrekkelijker maken van de baan om
aann leraren te komen: er zijn immers wel leraren, maar die kiezen voor een baan
buitenn het onderwijs.
FiguurFiguur 1.5 - Instroom van het aantal studenten aan de PABO naar geslacht voor de
jarenjaren 1992-1999 (bron: HBO raad)
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Inn het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs is een grillige instroom waarneembaar.. De trend is echter neerwaarts, met name wanneer naar het aantal ingeschrevenenn in de tweedegraads opleidingen van het hoger pedagogisch onderwijs
wordtt gekeken.
FiguurFiguur 1.6 - Instroom van het aantal studenten in het Hoger Pedagogisch Onderwijs
(zonder(zonder de PABO) voor de jaren 1992-1999 (bron: HBO raad)
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Gezienn bovenstaande kunnen de ramingen van het lerarentekort (IVA, 1999) niet
alleenn 'beleidsarm' worden genoemd (nota Maatwerk voor Morgen, 1999, p. 47),
maarr ook 'ontwikkelingsarm' omdat geen rekening wordt gehouden met ontwikkelingenn die in gang zijn gezet, maar cijfermatig nog niet zichtbaar zijn.

1.44 Slotsom
Inn dit hoofdstuk zijn de belangrijkste ontwikkelingen beschreven die er verantwoordelijkk voor zijn dat in het onderwijs de vergrijzing zeer hoog is in vergelijking
mett andere segmenten van de beroepsbevolking (figuur 1.7). Waar in het onderwijs
bijnaa de helft van de werknemers ouder dan 45 is, geldt dit in vergelijkbare sectoren
voorr ongeveer een kwart van de werknemers.

FiguurFiguur 1.7 - Leeftijdsopbouw van de beroepsbevolking werkzaam in enkele sectoren
(CBS,(CBS, 1998)
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Dee gevolgen van de vergrijzing de komende tien tot vijftien jaar zijn in vele opzichten
alarmerend.. Niet alleen zullen de kosten van vervanging2 en ziektewet dramatisch
toenemen,, er zullen ook niet genoeg leraren zijn om het onderwijs in zijn huidige
vormm te blijven organiseren. Acties die tot nu toe zijn ondernomen om dit probleem
opp te lossen zijn onder andere een uitgebreide campagne onder meer via de televisie
omm het imago van het leraarsberoep te verbeteren. Ook wanneer men naar aanleiding
hiervann positiever naar het beroep van leraar gaat kijken, zal het aandeel jonge leraren
Dee salarissen vormen verreweg de grootste uitgave op de onderwijsbegroting. Van alle kosten voor
Voortgezett Onderwijs was in 1997 86.3% personeel. In het Basisonderwijs was dit 86.4%.
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niett van vandaag op morgen de gewenste omvang krijgen. Maatregelen om de stille
reservee te activeren of een zij-instroom op gang te brengen kunnen naar verwachting
hett tekort aan leraren niet opvangen. Niet alleen heeft het onderwijs de afgelopen
twintigg jaar geen of weinig beroep gedaan op de arbeidsmarkt, tevens is de vraag naar
hogerr opgeleiden aanzienlijk toegenomen. Het onderwijs neemt een zwakke
concurrentiepositiee in ten opzichte van het bedrijfsleven wanneer het gaat om
beloning3,, status en secundaire arbeidsvoorzieningen. Zaken als het groeiende aandeel
allochtonenn in de beroepsbevolking en de nochtans marginale doorstroom naar het
tertiairr onderwijs van deze groep, de vervrouwelijking van het beroep van leraar
(fulltimerss eruit en parttimers erin) en maatregelen als de klassenverkleining maken
dee situatie niet rooskleuriger.
Err zijn op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid ten gevolge van
overspanningg ook mogelijkheden om het tekort aan leraren terug te dringen. Wanneer
hett ziekteverzuimpercentage kan worden terug gebracht tot de gangbare 5 a 6 procent
enn de uitval van leraren 'normale' proporties aanneemt zal de massale pensionering
vann ouderen de komende jaren minder abrupte vormen aannemen en een evenwichtigerr leeftijdsopbouw mogelijk worden. In dit verband is het nodig de oorzaken
vann ziekteverzuim en uitval nader te bestuderen. De grootste factor van uitval is
overspannenheid,, voorafgegaan door een te hoge werkdruk (stress). Vanuit de onderwijsbondenn en vanuit de overheid is de oplossing steeds gezocht in het verminderen
vann de weektaak. Door daarmee het begrip werkdruk te plaatsen in de kwantitatieve
sfeerr wordt voorbijgegaan aan wat 'werkdruk' precies is. In het volgende hoofdstuk
wordtt nader ingegaan op stress (en arbeidstevredenheid), om vervolgens te bezien hoe
dee taak van leraren verlicht moet worden om ziekteverzuim en uitval terug te dringen.

Echter,, een jaar van 1659 klokuren is aanzienlijk korter dan in het bedrijfsleven gebruikelijk is. Leraren
krijgenn betaald in vrije tijd en de aanvangsalarissen zijn naar verhouding van tijd wel marktconform.
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22 Stress en Arbeidstevredenheid onder Leraren

Inn dit hoofdstuk zal de aandacht zichrichtenop de individuele leraar en zijn beroep.
Stresss en tevredenheid zijn hierbij de sleutelbegrippen die inzicht kunnen verschaffen
inn het verband tussen enerzijds de onderwijssituatie en -organisatie en anderzijds de
situatiee van de individuele leraar.

2.11 Stress
Vooraff dienen enkele opmerkingen te worden gemaakt met betrekking tot de literatuurr over stress. Terwijl het arbeid- en organisatieonderzoek naar werkstress zich
voorall heeft gericht op algemene processen, heeft de onderwijsliteratuur zich vanaf
hett begin afgescheiden door vrijwel uitsluitend aandacht te schenken aan de
processenn met betrekking tot de specifieke situatie van het lesgeven en voornamelijk
tee refereren binnen dit onderzoeksveld. Men beschouwt stress onder leraren blijkbaar
alss onvergelijkbaar met die in andere sectoren en beroepen. Bovendien heeft traditioneell stress onderzoek zich voornamelijk gericht op laaggeschoold personeel, voor
wiee 'herhaling' en 'tijd' hoofdfactoren van stress zijn. Pas veel later is onderzoek
gedaann naar stress onder bijvoorbeeld managers. In het onderwijs is slechts in beperktee mate sprake van het vaak moeten herhalen van een bepaalde handeling. Zoals in het
vervolgg duidelijk zal worden gaat het hierbij veeleer om interpersoonlijke relaties, de
inhoudd van de handeling zelf en de capaciteiten van de leraar.
Aann de relatie tussen bum-out en stress is vooralsnog weinig aandacht besteed. In een
uitgebreidee beschrijving en vertaling van het begrip bum-out door Schaufeli (1995)
gebaseerdd op de grondslagen van Maslach (1987) worden 'emotionele uitputting',
'verminderdee persoonlijke bekwaamheid' en 'depersonalisatie* als de belangrijkste
kenmerkenn genoemd. Deze beschrijving van kenmerken staat geheel los van de literatuurr over stress onder leraren, maar vertegenwoordigt wel de gangbare opvatting dat
bum-outt een syndroom is met een patroon van klachten. Blootstelling aan een te hoog
niveauu van stress gedurende langere periodes leidt tot een gevoel van opbranden
(Byrne,, 1994). Bum-out is de eindfase. Van belang zijn de voortekenen en het risico
vann bum-out.
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2.22 Theorieën van stress
Modelmatigg wordt op verschillende manieren gedacht over stress onder leraren. In de
literatuurr wordt een verdeling gemaakt in grofweg drie soorten modellen: responsmodellenn (fysiologisch model), stimulusmodellen (engineering model) en interactiemodellen.. Bij de responsmodellen wordt stress gelijk gesteld met de (fysiologische)
respons,, de 'state' waarin de betreffende persoon verkeert. Het proces dat aan deze
responss vooraf gaat is een volledig interne aangelegenheid en wordt in deze theorie
buitenn beschouwing gelaten. De identificatie en kwantificering van stress kunnen
immerss volgens deze theorie alleen geschieden op grond van het responspatroon
('state').. Bij stimulusmodellen is het uitgangspunt de omgeving of context. Volgens
dezee benadering zijn er bepaalde stimuli uit de omgeving die voor iedereen een
verhoogdd niveau van stress opleveren. Cooper en Marshall (1976) omschrijven
werkstresss als 'de negatieve omgevingsfactoren of -stressoren die horen bij een
bepaaldee baan'. Tenslotte zijn er de interactiemodellen waarbij iemand de bedreiging
diee een gebeurtenis of situatie vormt afweegt tegen zijn of haar (psychologische)
vaardighedenn om met deze situatie of gebeurtenis om te gaan. Van belang is dat
voortdurendd de perceptie van de persoon in kwestie centraal staat. Zeer invloedrijk is
dee definitie van Kyriacou en Sutcliffe (1978a) geweest, waarop veel onderzoekers in
ditt veld hun theorie hebben gebaseerd:
'[stress'[stress is] a response syndrome of negative affect (such as anger or
depression),depression), usually accompanied by potentially pathogenic physiological and
biochemicalbiochemical changes (such as increased heart rate) resulting from aspects of
thethe teacher's job and mediated by the perception that the demands made upon
thethe teacher constitute a threat to his (or her) self-esteem or well-being and by
copingcoping mechanisms activated to reduce the threat.' (p. 2)
Laterr is in deze definitie het begrip perceptie een nog grotere rol gaan spelen
(Kyriacou,, 1989). Een ander voorbeeld van deze benadering komt van Litt en Turk
(1985).. Zij geven de volgende beschrijving: 'stress zijn onplezierige, negatieve emotiess die ontstaan wanneer leraren geconfronteerd worden met problemen die hun
welzijnn in gevaar brengen en hun vaardigheden deze op te lossen te boven gaan' (p.
178).. Het gaat hierbij dus om de perceptie van gevaar en de vaardigheden om een
probleemm wel of niet op te lossen. Van belang is de (hernieuwde) definitie van
Kyriacouu (1989): 'stress is de perceptie van een substantieel verschil tussen de eisen
vann de omgeving en de capaciteiten van de persoon, wanneer men denkt dat falen
belangrijkee (negatieve) consequenties heeft.' Volgens Travers en Cooper (1996)
hebbenn de potentiële stressoren, de eisen van de omgeving, de volgende gedaanten:
sociaal,, psychologisch, fysiek, economisch en natuurlijk (rampen e.d.). De reactie
hieropp kan van psychische, fysieke en gedragsmatige aard zijn. Te denken valt hierbij
aann depressie, hartklachten en vermijdingsgedrag. In dit kader kan de eerder
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genoemdee tweedeling in 'engineering' (de druk op de leraar) en 'physiology' (fysieke
verschijnselen)) worden genoemd, met betrekking waartoe Dunham (1992) de opvatingg is toegedaan dat stress een interactie tussen beide is. Hij voegt aan bovenstaande
ideeënn toe dat fysieke verschijnselen niet per definitie een reactie hoeven te zijn, maar
ookk aanleiding kunnen zijn voor een gevoel van stress. Met andere woorden: een
bepaaldee fysieke gesteldheid, die geassocieerd is met stress en ontstaan is als gevolg
vann een heel andere niet bedreigende situatie, kan stress oproepen. Het is goed
mogelijkk dat stress en de fysieke verschijnselen elkaar over en weer versterken (feedackk looping).
Mett betrekking tot het leraarschap kan worden gezegd dat stress ontstaat wanneer er
eenn disbalans is tussen de vaardigheden van de leraar en de eisen van de omgeving
zoalss die door de leraar worden ervaren. Te denken valt aan pedagogisch didactische
vaardigheden,, maar ook aan ontoereikende verdedigingsmechanismen en andere
vormenn van coping. Het is mogelijk dat de vaardigheden van de leraar tekort schieten
omm met de situatie van het lesgeven aan bijvoorbeeld een bepaalde klas om te gaan,
waarbijj die vaardigheden sterk worden beïnvloed door de perceptie van het eigen
kunnen.. Het is ook mogelijk dat de situatie zoveel spanning met zich meebrengt dat
dezee bedreigend wordt. De perceptie van de vaardigheden die men heeft om met een
bepaaldee situatie op een adequate manier om te gaan (zelfvertrouwen) is een centraal
thema.. De interactie tussen perceptie van vaardigheden en de omgeving betekent dat
onzekerheidd al snel zal leiden tot het als bedreigend ervaren van een situatie en
omgekeerdd zal een situatie al snel een bedreiging gaan vormen wanneer men een
onzekeree indruk maakt op de omgeving. Tegelijk moet worden beseft dat de perceptie
vann vaardigheden en de perceptie van de omgeving moeilijk uiteengerafeld kunnen
worden.. Op onzekerheid zal later nog worden teruggekomen.
Stresss heeft niet in alle gevallen een negatieve gevoelswaarde. Selye (1980) spreekt in
ditt verband over goede (eustress) en slechte (disstress) stress. Van beide vormen van
stresss bestaat volgens deze theorie zowel een lage (hypostress) als een hoge
(hyperstress)) vorm. Ook is er de omgekeerde U theorie van Woods (1989), die stress
enn productiviteit aan elkaar relateert. Voor iedere persoon is er een bepaald niveau
vann stress waarbij men optimaal presteert. Een te hoog of een te laag niveau werkt
contraproductief.. Deze theorie kan worden vertaald naar het Nederlandse onderwijs.
Voorr veel leraren leiden simpele taken zoals: surveilleren, het kopiëren en sorteren
vann lesmateriaal, en het nakijken van multiple choice toetsen tot een te laag niveau
vann stress. Het feit dat zij onder hun niveau worden ingezet frustreert en heeft een
dalendd niveau van presteren tot gevolg. Deze theorie wijkt duidelijk af van de
voorgaandee verklaringen van stress, waarbij een bedreigende omgeving en een niet
toereikendee kwaliteit van de leraar om met de omgeving om te gaan, centraal staan.
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2323 Interactiemodellen van stress
Opp basis van de hierboven gepresenteerde definities en theorieën zijn enkele
modellenn ontwikkeld, die een beschrijving geven van de factoren en processen, die bij
stresss een rol spelen. Tellenback, Brenner en Löfgren (1982) hebben een model
ontwikkeldd op basis van de eerder weergegeven definitie van Kyriacou en Sutcliffe
(1978a).. Zij beschrijven vooral het proces van stress zelf en wat de opeenvolgende
stappenn zijn die uiteiriclelijk leiden tot het zich afwenden ('withdrawal'). Het model,
hieronderr weergegeven, benadert de werkelijkheid op een relatief objectieve manier.
Aann de ene kant zijn er kenmerken van de leraar en aan de andere kant kenmerken
vann de omgeving. De combinatie hiervan kan een potentiële stressor opleveren, die
onderr invloed van de eerder genoemde kenmerken kan uitmonden in een verhoging
vann de algehele spanning waaronder iemand staat met allerlei fysieke gevolgen van
dien. .

FiguurFiguur 2.1 - Stressmodel van Tellenback en Löfgren (1982)
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Eenn ander interessant model, beschreven door Brenner, Sörbom en Wallius (1984),
richtricht zich vrijwel uitsluitend op stress als gevolg van het gedrag van leerlingen en
beschrijftt in vergelijking met het vorige model de antecedente en de consequente
factorenn in bredere zin. Een belangrijke stap in dit model is het nader definiëren van
fysiekee stressreacties. Onder andere worden veelomvattende zaken als 'welzijn' en
'hartproblemen'' genoemd. In de algemene werkstressliteratuur kunnen meer concrete
verschijnselenn worden gevonden zoals hartkloppingen, slapeloosheid en moeheid,
hogee bloeddruk, hevig transpireren en verlaagde weerstand (o.a. Guglieme & Tatrow,
1998)) met als gevolg een hogere absentie. Dit suggereert dat opbranden de uitkomst is
vann een proces van (lichamelijke) klachten terwijl de ervaring leert dat in het
onderwijss ook leraren voorkomen die nooit ziek zijn en plotseling overspannen zijn
mett als gevolg een zeer lange periode van ziek zijn.
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FiguurFiguur 2.2 - Stressmodel van Brenner, Sörbom en Wallius (1984)

heartt troubles

Traverss en Cooper beschrijven enkele simpele stimulus- en responsmodellen en
komenn naar aanleiding hiervan tot een complexer interactiemodel. De interactie tussenn potentiële stressoren en de persoonlijkheid wordt verder versterkt door een
feedback-loop.. Interessant is dat hier in uitgebreide zin gebruik wordt gemaakt van de
copingg theorie (Lazarus, 1976) om de respons op stress te beschrijven. Bij de mogelijkee responsen met betrekking tot coping moet niet alleen worden gedacht aan het
well of niet kunnen afwenden van de bedreiging, maar ook aan het ontwikkelen van
nieuwee coping strategieën. Door Cockburn (1996) is bijvoorbeeld onderzocht met
welkee technieken leraren bekend zijn en welke zij toepassen om minder stress te
ervaren.. De mate waarin sprake is van controle over de situatie en zelfvertrouwen
blekenn met name belangrijke factoren. Ook Chan (1998) heeft vier strategieën
onderzocht:: rationeel probleem oplossen, afstand nemen, steun vinden (uitlaat) en
passieff 'wishful thinking' in relatie tot stressoren en psychologische disstress als
uitkomstmaat.. Vooral de meer passieve coping strategieën blijken een mediërende
werkingg te hebben op de relatie tussen stressoren en disstress. Met betrekking tot
dergelijkk onderzoek naar coping strategieën zijn twee punten van kritiek aan te
voeren.. In de eerste plaats gaat het om zelfrapportages. Het is zeer de vraag in hoeverree men zicht heeft op de strategieën die men ter beschikking heeft en die men ook
daadwerkelijkk gebruikt. Ontkenning is bijvoorbeeld een strategie waarvan men het
gebruikk vermoedelijk zal ontkennen. Een tweede punt van kritiek is eerder aangestipt
doorr Guglieme en Tatrow (1998) en heeft betrekking op de 'shared method of
measurement'' met betrekking tot antecedente en consequente factoren. Wanneer voor
dee verschillende variabelen gelijksoortige zelfrapportagevragenlijsten worden gebruiktt is het goed mogelijk dat een samenhang wordt gedetecteerd slechts als gevolg
vann de gelijksoortigheid van meten.
Kernpuntt in het model van Travers en Cooper is de 'cognitive appraisal' wat zoveel
will zeggen als: 'in hoeverre iemand de situatie inschat als zijnde een bedreiging voor
dee eigen waarden, attitudes of persoonlijkheid'. In dit model wordt de stap gezet naar
eenn meer 'subjectieve' benadering van de werkelijkheid. Waar het in de eerder
beschrevenn modellen nog ging om een bepaalde gebeurtenis en bepaalde persoonskenmerken,, onderscheidt dit model zich door een expliciete vermelding van de per23 3

ceptiee van een gebeurtenis. Iedere keer vindt er een evaluatie plaats in hoeverre een
situatiee of gebeurtenis als bedreigend moet worden aangemerkt. In onderstaande
figuurr wordt het model schematisch weergegeven.

FiguurFiguur 2.3 - Stressmodel van Travers en Cooper (1996)
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Samengevatt kan worden gezegd dat er een duidelijke ontwikkeling heeft plaatsgevondenn zowel in de definities als in de theorie van stress onder leraren. De
belangrijkstee veranderingen die in de loop van de tijd hebben plaatsgevonden zijn dat
dee theorie steeds meer interactie tussen de persoon en de situatie of omgeving toelaat
enn dat er steeds meer voor is gekozen om uit te gaan van perceptie in tegenstelling tot
objectievee situaties en kenmerken. Tegelijk openbaart zich ook de relatieve onvolwassenheidd van dit gebied. Kenmerkend is dat de meespelende factoren nog in erg
algemenee termen worden uitgedrukt en dat op het gebied van de processen stappen
wordenn overgeslagen. In het model van Travers en Cooper wordt bijvoorbeeld niet
duidelijkk gemaakt hoe het proces loopt tussen de omgeving en het individu
resulterendd in een 'judgement threat'.
Inn de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de antecedente factoren van
stress.. Voor een zuivere beschouwing van dit onderzoek moeten echter eerst een paar
kritischee opmerkingen worden geplaatst.
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2.44 Antecedent* factoren van stress
Eenn algemene kritiek die Travers en Cooper (1996) geven op het huidige stressonderzoekk is dat er vrijwel uitsluitend gebruik is gemaakt van correlationele data in
tegenstellingg tot de processen en causale verbanden die in de achterliggende
theoretischee modellen worden beschreven. In dat kader ontbreekt in het meeste onderzoekk een controlegroep. Bovendien worden de mediërende variabelen vaak verwaarloosdd en is men wat theorie betreft weliswaar aangeland op het punt van interactie,
maarr is men empirisch gezien nog niet voorbij de stimulus- en responsmodellen,
waarinn alleen ruimte is voor directe effecten. Slechts incidenteel zijn er complete
(interactie)) modellen getoetst die in één van de volgende paragrafen aan de orde
zullenn komen. De meeste aandacht is echter besteed aan de factoren en bronnen die
stresss veroorzaken. Het gaat daarbij niet zozeer om een theorie over welke factoren
well of niet invloed hebben op stress maar veeleer om onderzoek waaruit de voorkeur
vann de onderzoekers blijkt en op exploratieve wijze inzicht wordt gezocht. Dit heeft
tott gevolg dat van de opgenomen bronnen kan worden gezegd in hoeverre zij een
bronn van stress zijn, maar dat niet de mogelijkheid wordt uitgesloten dat er misschien
nogg belangrijker factoren zijn die niet in het onderzoek zijn betrokken.
Kyriacouu en Sutcliffe (1978a) hebben met behulp van een vragenlijst vijftig potentiële
bronnenn van stress ter beoordeling op een vijfpuntsschaal voorgelegd aan leraren.
Vervolgenss is een Principale Componenten Analyse (PCA) gebruikt om enkele
factorenn te extraheren. Onderstaande tabel geeft de factoren en de onderwerpen
waaruitt de factor is opgebouwd weer. De factoren verklaren ieder meer dan 9% van
dee variantie en alleen de meest kenmerkende onderwerpen (gestandaardiseerde
factorladingg sO.70) zijn opgenomen in de tabel. Opvallend is dat onder tijdsdruk ook
'administratieff werk' en 'papierwerk' wordt verstaan. Dit grijpt terug op het ondercheidd tussen hyper- en hypostress (Woods, 1989) en het principe dat taken waarbij
weinigg beroep wordt gedaan op geestelijke capaciteiten, leiden tot stress.
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TabelTabel 2 J - Bronnen van stress (Kyriacou & Sutcliffe, 1978a)
misdragingenn leerlingen

lawaaiige leerlingen
moeilijke klassen
»» gedragsproblemen
onbeleefd gedrag
algemene misdragingen
leerlingen accepteren autoriteit niet
orde houden

slechtee werkomstandigheden

slechte carrièrestructuur
weinig promotiekansen
inadequaat salaris
tekort aan materiaal
geen erkenning

tijdsdruk k

te weinig tijd
te veel werk
administratief werk
papierwerk

slechtee school ethos

inadequaat discipline beleid
geen consensus over minimumeisen

Bovenstaandee begrippen komen ook terug in een artikel van Pettegrew en Wolf
(1982),, waarin drie onderwerpen worden beschreven die tezamen 'stress' representeren:: rolgerelateerde stress, omgevingsstress en taakgerelateerde stress. Rolgerelateerdee stress betreft zaken als: rolconflict, rolambiguïteit, rolzwaarte, voorbereid
zijnn op de rol van leraar en niet worden betrokken bij beslissingen. Voorbereid zijn op
dee rol heeft dan weer voornamelijk te maken met een inadequate opleiding. Dit thema
iss niet onbekend in het Nederlandse onderwijs. Al eerder werd geconstateerd dat in
hett verleden als reactie op de teruglopende studentenaantallen geringere eisen zijn
gesteldd aan studenten van de lerarenopleidingen. Ook is de praxisshock bekend, waarbijj de opleiding te theoretisch was en de aangeleerde vaardigheden niet adequaat
blekenn om in een praktijksituatie te kunnen functioneren.
Inn het onderzoek van Pettegrew en Wolf (1982) wordt in verband met taakgerelateerdee stress niet alleen gesproken over de hoeveelheid taken, maar vooral ook over
hett soort taken. Onder andere komen aan bod de volgende onderwerpen: papierwerk,
conflictenn tussen de school en ouders en buitenschoolse activiteiten, maar ook de
noodzaakk te kunnen blijven voldoen aan veranderende eisen en de inspanning die
nodigg is om de baan niet routinematig en saai te laten worden. Duidelijk is dat het
gaatt om taken die niet met het lesgeven zelf te maken hebben en zich in de periferie
vann het leraarschap bevinden.
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Niett veel later is 'the teacher stress inventory' (Fimian, 1984) ontwikkeld die zowel
stressorenn als manifestaties die behoren bij stress pretendeert te meten. Van interactie
iss geen sprake; het gaat om enkele bronnen en de emotionele en fysiologische verschijnselenn die daarbij horen. Het instrument is onder andere bedoeld voor diagnose.
Dee oorzaken van stress vertonen volgens Fimian veel overeenkomsten met het onderzoekk van Kyriacou en Sutcliffe (1978a).

TabelTabel 2.2 - Factoren en consequenties van stress (Fimian, 1984)
persoonlijkee en professionele stressoren

te weinig voorbereidingstijd
te veel werk
te grote caseload
"" te veel papierwerk
persoonlijke prioriteiten gaan verloren

professionelee disstress

weinig promotiekansen
weinig progressie
te lage status en respect
er wordt niet geluisterd naar attitudes, opinies
** inadequaat salaris
te weinig emotionele stimuli

disciplinee en motivatie

het voortdurend moeten opletten
"" ordehandhaving in de klas
slecht gemotiveerde leerlingen
lesgeven aan leerlingen, die met meer
inspanningg veel beter zouden zijn
te weinig adequate disciplineregels en beleid
autoriteit wordt verworpen door leerlingen

emotionelee manifestaties

onzeker voelen
kwetsbaar voelen
gedeprimeerd voelen
angstig voelen
ziek melden
** gebruik medicijnen
kortademigheid
alcohol gebruik
verhoogde bloeddruk

bfogedragsmatigee manifestaties

fysiologischee manifestaties

buikpijn, buikkrampen
fysieke uitputting
lage weerstand
snel vermoeid
maagzuur
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Bijj de persoonlijke en professionele stressoren speelt wederom 'papierwerk' een rol,
maarr is ook het 'verloren gaan van persoonlijke prioriteiten' van belang. Er moet
zoveell werk gedaan worden om alles draaiende te houden dat er geen tijd overblijft
voorr de dingen die het leraarschap interessant maken: het autonoom kunnen invullen
enn bewerken van de les en de lesstof. De emotionele manifestaties houden onder
anderee onzekerheid en angst in.
Dezee vragenlijst kan een voorloper op het gebied van een meer subjectieve verklaring
genoemdd worden, aangezien onzekerheid en angst samenhangen met de perceptie van
eenn verschil tussen de eigen vaardigheden en de eisen die een bepaalde situatie aan
eenn leraar stelt. De factoren zijn in onderstaande tabel opgesomd en zijn ook in dit
onderzoekk met behulp van een PCA geanalyseerd. De factoren zijn uniek en intern
consistentt (a's £ 0.75).
Eenn stap terug is gedaan door Borg (1990), die in een reviewartikel tot de conclusie
komtt dat de belangrijkste factoren die bijdragen aan stress onder leraren zijn: gedrag
vann leerlingen, taakzwaarte en tijdsdruk, werkomstandigheden en relaties met colega's.. Later zijn deze factoren aan een nader onderzoek onderworpen (Borg, Riding
&& Falzon, 1991) en bleken in een PCA vier factoren uit een lijst van twintig bronnen
vann stress 50% van de variantie te verklaren. Deze factoren bleken bovendien samen
tee hangen met algemene stress. De factoren zijn: misdragingen van leerlingen, tijd- en
materiaalgebrek,, professionele erkenning (carrièrestructuur, salaris, erkenning) en
slechtee relaties (met collega's, schoolleiding, ouders en leerlingen).
Boyy Ie, Borg, Fatzon en Baglioni (1995) hebben niet alleen gevraagd welke situaties,
gebeurtenissenn of fenomenen stressvol zijn, maar ook gevraagd naar zowel de
bronnenn als (de mate van) stress zelf. Dit heeft hen in staat gesteld hun variabelen in
eenn (statistisch) regressiemodel te analyseren. Op deze wijze kan daadwerkelijk
samenhangg van bepaalde bronnen met stress worden nagegaan en hoeft niet te worden
uitgegaann van een impliciete relatie naar aanleiding van de vraagstelling. In de eerder
genoemdee onderzoeken werd immers telkens de vraag gesteld 'in hoeverre is de
volgendee situatie een belasting voor u?'. Het gebruik van een regressiemodel mag
echterr niet de indruk wekken dat causale verbanden kunnen worden gelegd; het is en
blijftt een correlatief verband. Boyle e.a. identificeren de volgende bronnen van stress:
taakomvang,, misdragingen leerlingen, professionele erkenning, middelen in de klas
enn slechte relaties met collega's. Bovendien is de relatie tussen 'collega's' en 'stress*
recursief. .
Inn een longitudinaal onderzoek onder leraren in Nieuw-Zeeland extraheren Manthei,
Gilmore,, Tuck en Adair (1996) zeven factoren: recalcitrante leerlingen, slechte
bezoldiging,, curriculum eisen, lage erkenning, slechte werkomgeving, maatschap*
pelijkk antagonisme en tijdsdruk. Helaas wordt niet duidelijk gemaakt in hoeverre het
gaatt om een exploratieve of een confirmatieve analyse en wat de status van de
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factorenn of het model is. Hui en Chan (1996) en Chan (1998) stellen begeleidingswerkk centraal. In beide onderzoeken komen afgezien daarvan de volgende factoren
aann bod: gedrag leerlingen, werkrelaties, school management en werkdruk (tijdsdruk).
Hett gedrag van leerlingen wordt echter in het tweede onderzoek gedefinieerd als
'classroomm management'. In aansluiting hierop kan het onderzoek van Greene, Abidin
enn Kmertz (1997) worden genoemd, waarin vrijwel alle aandacht uitgaat naar het
gedragg van leerlingen. Volgens deze onderzoekers is een belangrijk struikelblok in het
huidigee stressonderzoek dat de subjectiviteit met betrekking tot verschillende
leerlingenn onvoldoende wordt onderkend. Het is immers gebruikelijk om de mate
waarinn 'misdragingen' voorkomen als bron van stress aan te merken en niet verschillenn in misdragingen en verschillen tussen leerlingen.
Veell onderzoeken stellen stress als gevolg van rolconflict en rolambiguïteit centraal.
Inn de volgende paragraaf zal deze antecedente factor nader worden uitgewerkt.

2.55 Rolambiguïteit, rolconflict en onzekerheid
Capell (1985) heeft gebruik gemaakt van de Maslach Bumout Inventory (zie ook:
Schaufelii & Van Hom, 1995) in combinatie met enkele schalen over rolconflict en
rolambiguïteit.. Zij komt op grond van een (statistische) regressieanalyse tot de
conclusiee dat de mate van stress kan worden voorspeld met behulp van rolambiguïteit,
rolconflictt en locus of control. Zoals de auteur ook al aanstipt, is de verhouding
proefpersonenn variabelen in deze studie ernstig zoek. Later voegt Capel daar nog de
plattee variabelen aan toe: aantal jaren lesgevend, aantal jaren in de huidige betrekking
enn het aantal keren dat men werk mee naar huis moet nemen en verklaart daarmee
40%% van de variantie. Locus of control betekent de mate waarin iemand meent
controlee te kunnen uitoefenen op zijn omgeving. De uitersten worden gekenmerkt
doorr enerzijds slachtoffer te zijn van de omgeving en anderzijds over alles en
iedereenn controle menen te hebben. De leraar die zich voornamelijk slachtoffer voelt
zall eerder in een conflictsituatie terecht komen dan de leraar die meent zelf de
touwtjess in handen te hebben. Hall, Hall en Abaci (1997) kennen dit begrip een
centralee plaats toe in een methode voor stresspreventie. Met name de controle over
leerlingenn is in dat kader van belang.
Dunhamm (1992) komt op grond van een uitgebreide literatuurstudie tot de conclusie
datt stress bepaald wordt door drie factoren: rolconflict/ambiguïteit, gedrag van
leerlingenn en moeilijke werkomstandigheden. Rolconflict/ambiguïteit wordt nog
verderr onderverdeeld in verwachtingen en taken. Verwachtingen heeft te maken met
dee vaak zeer tegengestelde eisen en verwachtingen van ouders, leerlingen, schoolleiders,, collega's en niet in de laatste plaats de leraar zelf. Taken staat voor de
uiteenlopendee functies die leraren binnen een school hebben en die niet altijd
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verenigbaarr zijn met elkaar. Functies die hier genoemd worden zijn: therapeut, sociaal
werker,, leraar, manager, examinator, secretaresse, restaurant manager, bibliothecaris
enn adviseur. In concrete zin geeft Dunham aan dat het in het huidige onderwijs
ontbreektt aan 'secretariële en administratieve ondersteuning' en 'niet contacturen',
bovendienn wordt er teveel vergaderd en is er een overvloed aan papierwerk. Daaraan
wordtt toegevoegd dat de leraar vaak niet weet waar hij allemaal voor verantwoordelijkk is, onzeker is over hoe zijn werk beoordeeld wordt en te weinig informatie
heeftt die noodzakelijk is om zijn werk goed te doen.
Dee onzekerheid waarover hier gesproken wordt is ook genoemd door Chaplain
(1995).. In zijn interviewonderzoek behandelt hij negentien vragen, kwantificeert de
gegevenss en extraheert drie factoren: professionele zorgen, gedrag en attitude van
leerlingenn en professionele taken. Professionele zorgen hebben betrekking op:
leerlingenn helpen, individuele aandacht voor leerlingen, tijd vinden om alle taken te
doenn en taken afmaken die essentieel voor de leerling zijn. Onder het gedrag en de
attitudee van leerlingen moet verstaan worden: het onder controle houden van hun
gedrag,, ervoor zorgen dat leerlingen een positieve indruk van zichzelf hebben,
leerlingenn motiveren om te leren en de omstandigheden buiten de school veranderen
omm het leven van leerlingen te veraangenamen. De oorzaken van stress rondom
professionelee taken houdt in: te weinig professionele ondersteuning, condities in
schooll moeten veranderen om leerlingen beter te laten leren, je zeker voelen als
deskundigee en prestaties van leerlingen verbeteren. Hierbij slaat vooral het zeker
voelenn als deskundige terug op het thema onzekerheid. Chaplain heeft gekozen voor
eenn leerlinggerichte aanpak. Bovenstaande factoren zouden echter in een meer leraar
gerichtee context ook kunnen worden benoemd als gedrag leerlingen, tijdsdruk,
rolambiguïteitt en conflict en werkomstandigheden. Het gebrek aan professionele
ondersteuningg is opvallend omdat dat al eerder in het kader van de vele functies van
dee leraar genoemd is (Dunham, 1992). Bij dit onderzoek moet de Amerikaanse
situatiee in gedachten worden genomen, waarbij de school een zeer belangrijke plaats
inn de 'community' inneemt. Kenmerkend is de invloed die de leraar geacht wordt te
hebbenn op het leven van leerlingen buiten schooltijd en de (sociale) situatie waarin zij
verkeren. .
Ookk Pithers en Soden (1998) hebben zich gericht op de rol van de leraar. Onder
anderee gaan zij na in hoeverre 'role overload' (overladen pakket aan eisen), 'role
insufficiency'' (mate waarin persoon geschikt is voor zijn rol), rol ambiguïteit, 'role
boundary'' (grenzen aan rol) en verantwoordelijkheid invloed hebben op stress en
strainn (fysieke spanning). Bovendien bekijken zij in hoeverre dit proces wordt beïnvloedd door coping resources. Er wordt helaas alleen ingegaan op verschillen tussen
tweee steekproeven en dientengevolge kan de houdbaarheid van deze theorie niet
wordenn beoordeeld.
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Byrnee (1994) geeft rolambiguïteit en -conflict een prominente plaats in een onderzoek
naarr burn-out, waarin ook antecedente factoren die al veelvuldig zijn genoemd een
plaatss hebben, zoals: Vork overload', sfeer in de klas, betrokken zijn bij beslissingen,
steunn van het management en steun van collega's. Haar theorie is echter afwijkend in
dee definitie van rolambiguïteit, namelijk: onduidelijk en inconsistent beleid betreffendee het gedrag van leerlingen, voortdurende veranderingen in het curriculum en de
pedagogischee aanpak en van de omgeving weinig waardering krijgen ('being held in
loww esteem'). Andere onderzoekers hebben deze beschrijvingen ook wel onder
erkenning,, management en veranderingen geschaard. Vooral inconsistent beleid
betreffendee het gedrag van leerlingen en het voortdurend veranderende curriculum is
herkenbaarr voor het Nederlandse onderwijs. Nederlandse leraren opereren autonoom
bijj het vaststellen van regels voor leerlingen en besteden daarom naar verhouding veel
tijdd aan het overdragen van hun regels (Prick e.a., 1997). Het voortdurend veranderendee curriculum kan men terugvinden in de invoering van de basisvorming, het
VMBO,, het studiehuis en nieuwe eindtermen in de BVE. De genoemde factoren
combineertt Byrne met dimensies gemeten met de Maslach Burnout Inventory, zelfvertrouwenn en locus of control. Een andere interessante constatering in het werk van
Byrnee is dat 'work overload' zowel kwalitatief als kwantitatief kan zijn. Een
overladingg met administratief werk is een kwantitatieve vorm, het managen van een
overvollee klas kwalitatief.
Aansluitendd op de rol van de leraar kan het werk van Esteve (1989) worden genoemd
diee met betrekking tot stress primaire en secundaire factoren onderscheidt. Onder
primairee factoren worden de zaken verstaan die direct invloed hebben op het lesgeven
zelf,, zoals: lesmateriaal en werkomstandigheden, geweld in de klas en de eisen die
aann de leraar worden gesteld door leerlingen, ouders en schoolleiding. Secundaire
factorenn hebben te maken met de omgeving en de situatie: rol, attitude van de
gemeenschap,, onzekerheid over onderwijsdoelen en het imago. In zekere zin wordt
hierr een naïef beeld geschetst aangezien de rol en de attitude van de gemeenschap in
grotee mate subjectief vanuit de leraar worden bepaald. In die zin wordt de scheiding
tussenn primair en secundair niet geheel duidelijk; de rol en de eisen aan de leraar
kunnenn gemakkelijk worden geplaatst onder zowel primair als secundair.
Tenslottee moeten Travers en Cooper (19%) worden genoemd die 179 stressoren
voorlegdenn aan leraren, waarbij moest worden aangegeven in welke mate de
geschetstee situatie een bron van stress oplevert. De homogeniteit en derelevantievan
dee factoren worden niet nader vermeld in hun verslaglegging en moeten met de
nodigee voorzichtigheid worden bekeken. Desalniettemin is het interessant om te zien
datt ook hier onzekerheid een rol speelt met betrekking tot rolambiguïteit. Bovendien
blijktt in het kader van de eerder genoemde gesloten cultuur (Van Es, 1993) in dit
onderzoekk 'slechte communicatie' een rol te spelen. Het is belangrijk om bij het
onderzoekk van Travers en Cooper de Engelse situatie van dit onderzoek in het achter
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TabelTabel 2.3 - Factoren van stress (Travers & Cooper, 1996)
leerling/leraarr interactie

verbale/fysieke agressie
aantal confrontaties in de klas
laatste woord willen hebben
leerlingen proberen je voortdurend uit
omgaan met gedragsproblemen
weinig steun ouders
discipline waarborgen

structuurr van de school

hiërarchische structuur
weinig stem in besluitvorming
conflicterend inzicht over wat nodig is
slechte communicatie
weinig verantwoordelijkheid in school
rivaliteit

klasgrootte e

te grote klassen
te veel leerlingen per leraar

veranderingen n

voortdurende veranderingen
geen informatie over de implementatie

erkenningg van de leraar

hoge eisen van ouders
de ouderavonden
academische druk binnen de school

management t

onbegrip voor werkdruk
onrealistische verwachtingen
te veel supervisie activiteiten

status/promotie e

te weinig promotiekansen
laag salaris
lage waardering voor het lesgeven

invallen n

invallen bij andere vakken
onvoorspelbaarheid van invallen
bij invalbeurten veel te grote klassen

zekerheid d

angst voor ontslag
"" weinig zekerheid in het onderwijs

rolambiguïteit t

onzeker over gebied waarvoor verantwoordelijk
takenpakket is slecht gedefinieerd
"" onbekend met de gestelde eisen
gevoel van inadequate opleiding
duidelijkheid van rol in school mist
veranderingen inadequaat geïmplementeerd
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hoofdd te houden aangezien 'academische druk' en 'te veel supervisie activiteiten'
zeldenn een rol van betekenis spelen in Nederland, Onderstaande tabel is een beknopte
weergavee van de opsomming van Travers en Cooper.
Samenvattendd kan worden gezegd dat de rol van de leraar, rolambiguïteit en
rolconflictt een belangrijke plaats innemen in het onderzoek naar stress onder leraren.
Inn bovenstaande onderzoeken wordt niet of nauwelijks gesproken over de onderliggendee processen die deze ambiguïteit of conflict veroorzaken. Al eerder is onzekerheidd ter sprake gekomen, gebaseerd op de inschatting dat men niet of niet genoeg de
vaardighedenn bezit om met een situatie om te gaan, een probleem op te lossen of een
taakk te volbrengen. Met andere woorden: onzekerheid is het gevolg van de confrontatiee met een te complex probleem, een tekort aan vaardigheden of een combinatie
vann beide. Bij rolambiguïteit en rolconflict gaat het precies om die zaken: de vele
rollenn die een leraar heeft, de tegengestelde eisen die aan hem worden gesteld en de
verschillende,, soms conflicterende, verantwoordelijkheden die hij draagt. Het wordt
eenn bron van stress wanneer de leraar vaardigheden mist of de situatie te complex is.
Dee nadruk ligt op de perceptie van vaardigheden en moet in verband worden gebracht
mett 'locus of control'.

2.66 Overzicht antecedente en consequente factoren van stress
Inn onderstaand overzicht (tabel) staan de bronnen van stress schematisch
weergegevenn die door de hier vermelde onderzoekers zijn gebruikt. Uit dit schema
valtt op te maken dat 'leerlingen', 'tijdsdruk', 'werkomstandigheden' en 'rolconflict'
veelvuldigg worden genoemd. 'Collega's', 'schoolleiding', 'erkenning' en 'onzekerheid'' worden minder vaak genoemd. Hierbij moet wel worden bedacht dat, zoals
betoogd,, onzekerheid en rolambiguïteit in eikaars verlengde liggen.
Onderr consequente factoren van stress worden, volgens de eerder genoemde definitie
(Kyriacouu & Sutcliffe, 1978a) zowel gedragsmatige, psychologische als fysiologische
responsenn verstaan. Absentie, hoge bloeddruk, vermoeidheid (vaak als gevolg van
slapeloosheid),, transpireren en hartklachten behoren tot de belangrijkste consequentiess van te veel stress (Boyle e.a., 1995). Toch zijn er maar weinig onderzoeken
diee ook daadwerkelijk een verband tussen stress en gezondheid hebben weten te
vindenn (Guglieme e.aM 1998). Vaak is teruggegrepen op de 'General Health Questionnaire'' (o.a. Manthei e.a., 1996, Chan, 1998). Dit leidt meestal tot de valkuil van
'sharedd method of measurement' aangezien het niveau van stress en gezondheid
dikwijlss met dezelfde typen vragen en antwoordschalen worden gekwantificeerd. Ook
voorr andere gezondheidsvragenlijsten is het niet ongewoon wanneer het aantal dagen
ziekteverloff met behulp van zelfrapportage wordt vastgesteld. Deze tekortkoming zou
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moetenn worden verkleind door verschillende methoden van dataverzameling voor de
afzonderlijkee onderdelen van een nomologisch netwerk toe te passen.

2.77 Nomologisch netwerk van Stress en Perceptie
Dee theorie over stress onder leraren heeft zich in grote mate volgens de cyclus van
theorie,, empirie en het bijstellen van de theorie ontwikkeld, behalve op het gebied van
dee modellen waarin de drie stappen van antecedente factor, onderwerp en consequentee factor worden beschreven. Terwijl de theorie complexer wordt en de empirie
opp afstand volgt met een steeds uitgebreidere aftasting van antecedente en consequentee factoren, wordt in empirische zin een parallel pad bewandeld onder de noemer
'exploratieff modelbouwen'. Kenmerkend voor dit onderzoek zijn de vaak arbitraire
relatiess tussen de in het model opgenomen variabelen en de marginale fit. De inzet is
niett zozeer een passend model als wel een substantiële verbetering in de fit.
Tellenback,, Brenner en Löfgren (1982) gebruiken 'strain' als centrale (medièrende)
variabele,, die gevoed wordt door slechte relatie met leerlingen, gebrek aan coöperatie,
gebrekk aan invloed, slecht management en gebrek aan waardering. Vooral de
leerlingenn en het management blijken in een validatie met een andere steekproef
belangrijkee bronnen. Het gevolg van een te hoog niveau van 'strain' is ziekteverzuim.
Watt betreft de bronnen wordt onderscheid gemaakt tussen potentiële en werkelijke
stressbronnen.. In een vervolg op dit onderzoek (Brenner, Sörbom & Wallius, 1985)
wordtt wederom de relatie met leerlingen als een belangrijke bron van stress
aangewezen.. Bovendien wordt ook de negatieve relatie tussen gezondheid en stress
gevonden.. Onder andere is de kwaliteit van slapen een belangrijk kenmerk. Een
modell dat hier erg op lijkt is het model van Litt en Turk (1985) waarbij waargenomen
rol,, schoolklimaat, coping en de omvang van specifieke problemen (naar aanleiding
vann Kyriacou & Sutcliffe, 1978) leiden tot meer stress. Het gevolg hiervan is een
hogeree absentie, de intentie het onderwijs te verlaten en enkele fysieke symptomen
vann stress. Schoolklimaat staat voor zowel de interpersoonlijke relaties op school als
voorr de organisatie als zodanig. Het onderzoek onderscheidt zich door uitdrukkelijk
perceptiee op te nemen. Arbeidstevredenheid wordt ook in het model opgenomen als
afhankelijkee variabele en blijkt samen te hangen met de stressmaten. Deze
samenhang,, die overigens veelvuldig valt waar te nemen (Kyriacou & Sutcliffe, 1979;
Pettegreww & Wolf, 1982; Chaplain, 1995), zal in de volgende paragrafen nader
wordenn bekeken.
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TabelTabel 2.4 - Overzicht antecedente factoren van stress
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Hett is opvallend dat in de meest recente theorieën perceptie een centrale rol speelt,
maarr dat in het onderzoek deze rol alleen wordt toebedeeld in de beginperiode van het
onderzoekk naar stress onder leraren. Het probleem van het meten van perceptie is het
implicietee karakter. Wanneer op een vraag een antwoord Crating') van een proefpersoonn wordt gevraagd, zal deze nooit zonder perceptie tot stand komen. De aanwezigheidd van begrippen als waargenomen of perceptie in een dergelijke theorie is
vanzelfsprekend,, omdat men simpelweg niet buiten deze constructen kan.
Bijj de hierboven gepresenteerde onderzoeken over stress onder leraren moet een
kritischee noot worden geplaatst met betrekking tot datgene dat men wil meten
(inhoudsvaliditeit).. Zoals duidelijk is geworden uit het bovenstaande wordt de rol van
dee leraar op verschillende manieren verwerkt (ambiguïteit, conflict, eisen e.d.), maar
gaatt het in wezen om hetzelfde construct of is er een aanzienlijke overlap. Het is dus
zaakk na te gaan in hoeverre dezelfde constructen verschillende etiketten krijgen en
omgekeerd.. Hetzelfde geldt voor een item als: 'tijdens de les voel ik me vaak gespannen'.. Dit kan worden opgevat als een item over stress, een consequente factor
(fysiekee en psychologische spanning) of een antecedente factor (het lesgeven). Met
anderee woorden: het is de vraag of een bepaald construct werkelijk wordt gemeten of
datt het alleen maar een taalprobleem is.

2.88 Arbeidstevredenheid
Arbeidstevredenheidd onder leraren staat in theoretische zin als wetenschapsgebied op
eenn veel lager peil dan stress. Er is nog relatief weinig aandacht besteed aan een
definitie,, laat staan aan een modelmatige beschrijving. De meest uitgebreide verrichtingenn die hebben plaatsgevonden zijn identificaties van factoren waaruit arbeidstevredenheidd is opgebouwd. Zeer waarschijnlijk heeft arbeidstevredenheid altijd in de
schaduww van stress gestaan als een inverse factor (Kyriacou & Sutcliffe, 1978a, 1979,
Pettegreww & Wolf, 1982, Chaplain, 1995, Hui & Chan, 1996, Manthei, Gilmore,
Tuckk & Adair, 1996) en heeft het daardoor nooit de volledige aandacht gekregen.
Arbeidstevredenheidd wordt ook wel aangeduid met arbeidssatisfactie of kortweg met
tevredenheidd of satisfactie.
Err zijn globaal genomen twee visies op het begrip arbeidstevredenheid. De ene gaat
uitt van een tweedeling in intrinsieke en extrinsieke tevredenheid, de andere beschrijft
éénn of meer aspecten (onderwerpen). Wat de eerste benadering betreft heeft
intrinsiekee tevredenheid te maken met het lesgeven zelf, de leerlingen en de directe
omgeving.. Extrinsieke satisfactie staat voor de zaken buiten het lesgeven om zoals
salariss en andere arbeidsvoorwaarden (pensioenregeling, vakanties), status en zekerheidd van de baan. Taylor en Tashakkori (1994) verstaan onder intrinsieke
arbeidstevredenheid:: bijdrage aan de sociale welvaart, bezig zijn met een uitdagende
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enn afwisselende baan en autonomie. Onder extrinsieke arbeidstevredenheid verstaan
zij:: salaris, overige arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden, promotiemogelijkheden,, status, een veilige omgeving en zekerheid van de baan. Bovendien stellen zij
datt een teruggang in extrinsieke tevredenheid iemand tot intrinsieke tevredenheid doet
wenden.. De veranderende samenleving (leerlingen) is er echter voor verantwoordelijk
datt deze vorm van satisfactie dreigt te verdwijnen. De toename van taken in de
voorwaardelijkee sfeer, zoals het handhaven van de orde maar ook meer praktische
zakenn om het leerproces mogelijk te maken, hebben de tijd die besteed wordt aan de
primairee processen, het lesgeven zelf, drastisch doen teruglopen. Het meest interessantee deel, het inhoudelijke, wordt steeds meer naar de achtergrond verdreven (Prick
e.a.,, 1997). Verdugo (1993) heeft een iets andere invulling. Intrinsieke satisfactie
heeftt te maken met de controle over de omgeving van het klaslokaal, type leerlingen
enn grootte van de klas. Extrinsieke satisfactie gaat over het gevoerde regime door de
schoolleiding,, salaris en andere arbeidsvoorwaarden. Het intrinsieke zit bij deze
auteurr dus niet zozeer in het lesgeven, maar meer in de fysieke omgeving van het
lesgeven.. Er wordt bovendien een onderscheid gemaakt op het gebied van het regime
vann de schoolleiding tussen geïntegreerd en losgekoppeld beleid. Een schoolleiding
diee ver van de leraren afstaat (losgekoppeld) en allerlei maatregelen van bovenaf
oplegtt verlaagt de tevredenheid onder de leraren. Dit in tegenstelling tot een schoolleidingg die besluiten in overleg met de leraren neemt (geïntegreerd). Volgens Kim en
Loadmann (1990) staat intrinsieke satisfactie voor professionele autonomie en
uitdagingen,, interactie met collega's en interactie met studenten en staat extrinsieke
satisfactiee voor werkomstandigheden en salaris. Tenslotte heeft ook Hill (1994) deze
tweeledigee benadering verwoord in een artikel dat zich uitsluitend richt op Britse
hoofdonderwijzerss en hun carrière-aspiraties. Hij spreekt in navolging van Herzberg's
tweefactorr theorie van 'satisfiers' en 'hygiene factors'. Satisfiers hebben met het werk
zelff te maken, hygiene factors met de context waarbinnen gewerkt wordt. Deze
contextt kan alleen dissatisfactie veroorzaken, het werk zelf zowel satisfactie als
dissatisfactie.. Deze stelling wordt ondersteund door Shreeve, Goetter, Norby, Griffith,
Stueckle,, de Michele en Midgley (1986), die aangeven dat intrinsieke beloning zowel
voorr tevreden als ontevreden leraren belangrijk is. Volgens hun geldt dit in veel
minderee mate voor extrinsieke beloningen, die in negatieve vorm voornamelijk voor
ontevredenn leraren een obstakel zijn. Dit onderzoek bezit overigens de methodologischee zwakte dat het criterium en de meting elkaar overlappen. In tabel 2.5 worden
dee elementen van intrinsieke en extrinsieke arbeidstevredenheid, zoals beschreven
doorr verschillende auteurs, met elkaar vergeleken.
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TabelTabel 2.5 - Intrinsieke en extrinsieke satisfactie, vergelijking enkele auteurs
Taylorr e.a. (1994)

Verdugoo (1993)

HUII (1994)

Kimm e.a. (1990)

bijdragee aan de
socialee welvaart

waardering g

autonomie e

verantwoordelijkheid d professionele e
autonomie e

uitdagendee baan,

vooruitgang, ,
achievement t

w wafwisselendee baan,
co opromotie e
22

e* *

controlee over het
lokaal l

HH

typee pupillen

professionele e
uitdagingen n

interactiee met
pupillen n

klasomvang g
hett lesgeven zelf
interactiee met
collega's s
salaris s

salaris s

salaris salaris

salaris s

arbeids-voorzieningen n

arbeids-voorzieningen n

werkomstandigheden n werkomstandigheden n

promotie e
status s

status s
GO O

veiligee omgeving
zekerheid d

zekerheidd van de
H Hbaan n

ww

schoolleiding g

gevoerdee beleid,
supervisie e
privéé leven
interpersoonlijke e
relaties s

Hett werk van Hill, Taylor e.a. en Kim e.a. komt wat inhoud betreft redelijk met elkaar
overeen.. De betekenis die Verdugo geeft aan met name intrinsieke tevredenheid is
afwijkend.. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat hij niet ingaat op de
inhoudelijkee aspecten van het beroep van leraar. Tenslotte moet nog worden genoemd
eenn rapportage van het Amerikaanse centrum voor onderwijsstatistiek (NCES, 1997).
Hierinn wordt de tweedeling intrinsiek en extrinsiek zeer prominent weergegeven,
waarbijj de onderwerpen redelijk overeenkomen met het andere onderzoek dat hierbovenn is besproken. Interessant is dat op het gebied van extrinsieke arbeidssatisfactie
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ookk 'perceived support from administrators' wordt genoemd. Een andere opvallende
gedachtee in deze rapportage is dat intrinsieke satisfactie zich vooral manifesteert op
hett moment dat men een carrière begint in het onderwijs en de motivatie aanwezig is
omm in het onderwijs te gaan werken. Extrinsieke satisfactie daarentegen wordt van
belangg wanneer men enige tijd een baan in het onderwijs heeft en kan als motivatie
dienenn om al dan niet het onderwijs de rug toe te keren.
Watt betreft de benadering met meer aspecten is een grotere diversiteit te vinden. Om
tee beginnen zijn er onderzoeken waarbij arbeidssatisfactie als onderdeel van een breed
onderzoekk is opgenomen en waarbij vaak met behulp van één of enkele items naar
'algemenee tevredenheid' wordt gevraagd. Een dergelijke schaal is door Darcy,
Kusznikoww en Lester (1995) in het onderwijs geïmplementeerd in navolging van een
schaall van Brayfïeld en Rothe (1951), die een belangrijke pioniersfunctie hebben
vervuldd in het onderzoek naar arbeidstevredenheid. In navolging van Kyriacou en
Sutcliffee (1979) hebben Borg, Riding en Falzon (1991) één vraag naar tevredenheid
voorgelegdd aan hun proefpersonen: 'overall, how satisfied are you with teaching as a
job?'.. Prick (1983) onderscheidt naast algemene arbeidstevredenheid nog vijf andere
gerelateerdee onderwerpen: schoolleiding, lesgeven zelf, collega's, werkomstandighedenn en promotiemogelijkheden. Enigszins afwijkend is het werk van Kniveton
(1991),, dat zich vrijwel uitsluitend richt op de arbeidsomstandigheden: vakantie,
verantwoordelijkheid,, positie, promotiekansen en salaris. Ook betrekt hij in zijn
onderzoekk enkele zaken die volgens hem, in tegenstelling tot wat de meeste andere
onderzoekerss beweren, niet tot het domein van arbeidstevredenheid horen:
audiovisuelee faciliteiten, werkrelaties, perceptie van de leraarsrol en klaskarakteristiekenn (grootte, leeftijd). Interessant is de perceptie van de leraarsrol, die in de
paragrafenn over stress veelvuldig is teruggekomen. Net als Hill heeft Kniveton het
overr positieve en negatieve aspecten die leiden tot (dis)satisfactie. Positief zijn: het
werkenn met kinderen, werktijden, vakanties, zekerheid, salaris, prestige en waardering.. Negatief zijn: werken na schooltijd, moeilijke ouders, lage verdiensten, hoge
opleidingseisen,, niet redelijke schoolleiding en te grote verantwoordelijkheid. Op
grondd van deze laatste tweedeling ontstaat het gevoel dat er enkele tegenstrijdigheden
inn de theorie van Kniveton zitten, onder andere met betrekking tot salaris en prestige
gerelateerdd aan de opleidingseisen. Aansluitend bij bovenstaande moeten Dinharn en
Scottt (1996) worden genoemd die eveneens onderscheid maken in satisfactie en
dissatisfactie.. Tevredenheid wordt voornamelijk veroorzaakt door zaken als veranderenn van attitudes en gedrag van leerlingen, succes behaald door leerlingen, omgaan
mett pupillen, werken met slimme leerlingen en ontwikkeling als professionele leraar.
Ontevredenheidd ontstaat als gevolg van de maatschappelijke opvatting over
schooltijdenn en vakanties, imago en status van de leraar en hoe de regering zich inzet
voorr beter onderwijs. Deze tweedeling, die niet verder is uitgewerkt in een factorstructuur,, vertoont grote overeenkomsten met de onderzoeken die gebruik maken van
intrinsiekee en extrinsieke arbeidstevredenheid. Overigens vinden deze onderzoekers
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(Dinhamm & Scott, 1997) in later werk ook nog een derde component. In dit onderzoek
leggenn zij het verband met intrinsieke factoren (doelen bereiken, deskundigheid,
zelfontplooiingg en positieve relaties), die vooral satisfactie kunnen opleveren en
extrinsiekee factoren (beleidsveranderingen, status, supervisie, verantwoordelijkheden
enn administratieve taken) die vooral dissatisfactie kunnen veroorzaken. De derde
factorr die zij gevonden hebben in hun onderzoek heeft te maken met de school zelf
(schoolklimaat,, reputatie van de school en infrastructuur).
Lam,, Foong en Moo (1995) verstaan onder arbeidssatisfactie de zaken die direct met
hett lesgeven te maken hebben: instructie geven, voor de klas staan e.d.. Zij stellen net
alss Kniveton dat enkele in dit verband veel genoemde begrippen niet tot het domein
vann tevredenheid behoren, maar er wel nauw mee samenhangen: autonomie,
competentie,, commitment en status. Competentie is een centraal begrip met betrekkingg tot onzekerheid, kwaliteit en stress. De samenhang met autonomie is interessant
aangezienn in Nederland veel aandacht is voor de keerzijde daarvan: de gesloten cultuurr waarin iedereen zich terugtrekt op zijn eigen eiland. Chaplain (1995) beschrijft
dee volgende aspecten van arbeidstevredenheid: algemene arbeidstevredenheid,
curriculum,, schoolfaciliteiten, schoolorganisatie, management, lesfaciliteiten en lesgeefprestaties.. Waarbij lesgeefprestaties het gevolg lijken te zijn van competentie
(Lamm e.a.). Griffin, Tesluk en Jacobs (1995) bekijken arbeidstevredenheid vanuit een
managementperspectieff en identificeren als factoren: salaris, arbeidsvoorzieningen en
dee schoolleiding. Uit hun meetinstrument blijkt dat algemene satisfactie onderdeel
uitmaaktt van hun theorie.
Traverss en Cooper (1996) hinken op twee gedachten door intrinsieke en extrinsieke
arbeidstevredenheidd te combineren met een meer-componenten structuur. Met andere
woorden:: zij brengen de componenten van arbeidstevredenheid onder bij zowel
extrinsiek/intrinsiekk als bij drie hoofdfactoren:
-- intrinsieke arbeidssatisfactie: autonomie, waardering, verantwoordelijkheid, vaardighedenn kunnen gebruiken, promotiekansen, variëteit en invloed op beleid;
-- extrinsieke arbeidssatisfactie: fysieke werkomstandigheden, collega's, schoolleiding,, salaris, aantal uren, zekerheid baan, beleid en relatie werknemers en management. .
Enn volgens de andere indeling:
-- werkeigen satisfactie: autonomie, verantwoordelijkheid, vaardigheden kunnen gebruikenn en variëteit;
-- werkomstandigheden satisfactie: fysieke omstandigheden, collega's, schoolleiding,
aantall uren, zekerheid baan;
-- werknemersrelaties satisfactie: promotiekansen, beleid, invloed op beleid, waardering,, salaris en relatie werknemers en management.
Inn dit onderzoek wordt met intrinsiek bedoeld de zaken waar je zelf in grote mate
invloedd op kunt uitoefenen en extrinsiek de zaken waarbij dat niet kan. Dit wijkt
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enigszinss af van de eerder genoemde onderzoeken waarbij de tweedeling intrinsiek en
extrinsiekk wordt gehanteerd en er een grote overlap tussen intrinsiek en het werk zelf
is.. Promotiekansen worden in het algemeen dan ook als extrinsiek beschouwd.
Desalnietteminn wordt hiermee duidelijk dat de twee benaderingswijzen wat inhoud
betreftt niet ver van elkaar verwijderd zijn en dat het in veel gevallen slechts een
kwestiee van definiëren is. Onderstaand schema geeft enkele benaderingswijzen weer
mett betrekking tot de onderwerpen die worden verstaan onder arbeidstevredenheid.

TabelTabel 2.6 - Arbeidstevredenheid beschreven met meer factoren, enkele auteurs
vergeleken.vergeleken. Cursief gedrukt staan de factoren die volgens de betreffende auteur n
onderonder arbeidstevredenheid horen, maar er wel mee samenhangen
Arbeidstevredenheidd onder Leraren
Chaplain n
(1995) )

Griffinn e^.
(1995) )

algemene e
algemene e
arbeidssatisfac c arbeidssatis-factie e
tie tie

Kniveton n
(1991) )

Lame*. .
(1995) )

Prickk (1983) Traverss ejL
(1996) )

algemene e
arbeidssatisfac c
tie e

algemene e
arbeids-satisfactie e

positie e

promotie-mogelijk-heden n

waardering, ,
invloed d

schoolfacili-teiten n

audiovisuele audiovisuele
faciliteiten faciliteiten

fysieke e
omstandig-heden n

school-organisatie e

verantwoorde-- autonomie autonomie
lijkheid d

autonomie, ,
verantwoorde-lijkheid d

schoolleiding g directee baas

management t schoolleiding g
beroepp van
leraar, ,
instructie e
geven n

lesgeef-prestaties, ,
curriculum m
salaris s

salaris s

arbeidsvoor-zieningen n

vakantie e

inhoud d

gebruikenn van
jee vaardigheden n
salaris s

werkcondities s werkomstan-digheden n

werkrelaties werkrelaties
collega's s
werkrelaties werkrelaties
zekerheid d

Uitt bovenstaande kan worden opgemaakt dat in verband met arbeidstevredenheid
onderr leraren de volgende onderwerpen frequent worden genoemd: schoolleiding,
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salariss en autonomie (verantwoordelijkheid). Minder vaak worden collega's, status en
lesgevenn zelf genoemd. Algemene arbeidstevredenheid speelt in vrijwel alle onderzoekenn een belangrijke rol. Over de vraag of sprake is van intrinsieke en extrinieke
arbeidstevredenheidd of dat het gaat om een verzameling (deel)onderwerpen kan op
grondd van bovenstaande geen uitspraak worden gedaan. De tussenpositie die Travers
e.a.. (1996) en Dinham e.a. (1996, 1997) innemen, wordt ook hier gepropageerd.
Volgenss hen bestaat arbeidssatisfactie uit enkele deelonderwerpen, maar kunnen deze
deelonderwerpenn ook worden geclassificeerd als zijnde intrinsiek dan wel extrinsiek.
Inn de literatuur zijn enkele definities van arbeidstevredenheid gerapporteerd. Belangrijkrijk uitgangspunt is dat arbeidstevredenheid een afweging is tussen wat wenselijk is
(verwachting)) en wat haalbaar is (huidige situatie) (Prick, 1983, naar De Swaan,
1971).. In een recente definitie stelt Vermeulen (1997) dat arbeidstevredenheid het
resultaatt is van het op elkaar afgestemd zijn van de feitelijke arbeidssituatie en de
arbeidsmotivatiee (behoefte, normen, waarden en verwachtingen). Arbeidstevredenheidd beïnvloedt tevens de verwachtingen en daarmee de motivatie, ten gevolge waarvann motivatie een interveniërende rol speelt. Ook referentiekader en mogelijke
alternatievenn zijn belangrijk en ze besluit dan ook met de definitie:
'arbeidssatisfactie'arbeidssatisfactie is het resultaat van het proces van afweging van de
wachtingwachting die men heeft van de arbeidssituatie (op basis van het referentiekader
enen mogelijke alternatieven) in relatie tot de geleverde arbeidsprestatie (op
basisbasis van de motivatiestructuur).' (p. 40)
Opvallendd is dat deze definitie sterk lijkt op de eerder vermelde definitie van stress
doorr Kyriacou en Sutcliffe. Het gaat in beide definities over het verschil tussen een
situatiee en de vaardigheden om met deze situatie om te gaan (arbeidsprestatie).
Perceptiee (referentiekader) krijgt in beide definities een belangrijke plaats. Het grootstee verschil zit in 'motivatie'. Het lijkt echter nog te vroeg om een dergelijk
ingewikkeldd verband nader uit te werken gezien de stand van zaken met betrekking
tott de empirie.

2.99 Stress en Arbeidstevredenheid
Inn de vorige paragrafen is naar voren gekomen dat er een grote overlap bestaat tussen
stresss en arbeidstevredenheid. Niet alleen zijn er hoge correlaties gevonden (Kyriacou
&& Sutcliffe, 1978a, 1979; Pettegrew & Wolf, 1982; Chaplain, 1995; Hui & Chan,
1996;; Manthei, Gilmore, Tuck & Adair, 1996); er zijn ook grote overeenkomsten in
dee onderwerpen (bronnen) en zelfs in de manier van meten. Duidelijk is geworden dat
stresss en arbeidssatisfactie als een klassieke weegschaal moet worden gezien. Op
beidee gebieden worden onder andere 'collega's', 'schoolleiding', 'leerlingen', 'rol-
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ambiguïteit/verantwoordelijkheid'' en in mindere mate 'werkomstandigheden' genoemd.. Toch is er een belangrijk verschil in de wijze van benadering. Bij stress gaat
hethet om welke bronnen verantwoordelijk zijn voor een verhoging van het niveau van
stressstress terwijl bij arbeidstevredenheid het begrip zelf ontrafeld wordt. Met andere
woorden:woorden: stress volgt uit alle bronnen die stress opleveren en (algemene)
arbeidssatisfactiearbeidssatisfactie volgt niet uit de aspecten, omdat ieder aspect een ander stukj
hethet totale construct beschrijft. Er kan enige samenhang verwacht worden met algemenee arbeidssatisfactie, omdat dit een algemeen overkoepelend gevoel representeert,
maarr in het algemeen gaat het om afzonderlijke aspecten. Dit verschil kan onder
anderee verklaard worden vanuit de tijdspanne waarin aandacht is besteed aan beide
begrippen.. Stress is reeds veel langer in ontwikkeling en heeft een veel grotere
populariteitt dan arbeidstevredenheid. De twee definities die in het voorgaande zijn
weergegevenn zijn hier illustratief voor. Met betrekking tot stress is er al bijna twintig
jaarr een eenduidige breed gedragen definitie. Ook in de verschillende surveyonderzoekenn zijn kenmerken aan te wijzen die duiden op een geringere interesse in
arbeidstevredenheid.. Meetinstrumenten blijven geregeld beperkt tot één vraag per
onderwerpp (Taylor & Tashakkori, 1994, Borg, Riding & Falzon, 1991, Chaplain,
1995,, Lam, Foong & Moo, 1995). Het gaat dan om een algemene vraag zoals 'in
hoeverree bent u tevreden met...'. Wanneer meer schalen en items zijn gebruikt wordt
meestall wel melding van de betrouwbaarheid gemaakt, maar worden vrijwel nooit
multivariatee analyses gerapporteerd en beperkt men zich over het algemeen tot
samenhang. .
Hett is opvallend dat leeftijd, geslacht, het aantal jaren dat iemand voor de klas staat
enn de betrekkingsomvang een geringe rol spelen in de literatuur met betrekking tot
zowell stress als arbeidstevredenheid, terwijl er toch een duidelijk verband is tussen
bijvoorbeeldd leeftijd en ziekteverzuim (LISWO, vanaf 1980, NIA, 1997). De samenhangg tussen geslacht en arbeidstevredenheid die wordt gerapporteerd (Shreeve e.a.,
1986,, Chaplain, 1995), verschilt per onderzoek in richting en grootte. Deze variabelen
zijnn in de eerder gepresenteerde stressmodellen ook wel opgenomen onder de noemer
'persoonlijkee situatie'. Figuur 2.4 is een model van stress en arbeidstevredenheid
afgeleidd van de in dit hoofdstuk gepresenteerde literatuur.
Watt betreft arbeidstevredenheid wordt gesproken van antecedente factoren. In plaats
daarvann kan ook worden gesproken over componenten of compositorische factoren.
Inn de literatuur worden vrij zelden causale relaties verondersteld. Arbeidstevredenheid
iss opgebouwd uit verschillende factoren waaronder een algemeen gevoel van
(on)tevredenheid.. Een alternatief model zou zijn waarin algemene arbeidstevredenheidd bestaat uit verschillende componenten. Wat betreft stress wordt in alle gevallen
expliciett van bronnen en dus van een causale relatie gesproken.
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FiguurFiguur 2.4 - Model van arbeidstevredenheid en stress
Bronnenn van Stress
collega's
leerlingen
schoolleiding
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tijdsdruk
werkomstandigheden

Antecedentee Factoren Arbeidstevredenheid
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schoolleiding
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werkomstandigheden
verantwoordelijkheid
Discriminatoiree Factoren
sekse
leeftijd
aantal jaren voor de klas
aantal uren per week voor de klas
AA rbe id ste v red en held
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Consequentee Factoren
burn-out
kortdurend ziekteverzuim
gebruik verlofregelingen
gebruik ziektewet, WAO
kwaliteit leerlingen
organisatieproblemen

Mett betrekking tot arbeidstevredenheid zijn twee concurrerende modellen voorhanden.. Enerzijds worden de factoren van arbeidstevredenheid uitgesplitst in intrinsiekee en extrinsieke componenten en anderzijds worden alle factoren onder één
conceptt geplaatst. In feite gaat het daarbij om de vraag of arbeidstevredenheid een
tweee dimensionaal begrip is of niet. Bovendien is het de vraag of algemene arbeidstevredenheidd een onderdeel is van intrinsieke tevredenheid of in algemene zin
tevredenheidd (factormodel), of dat dit juist het construct 'arbeidstevredenheid' is dat
bestaatt uit de meer specifieke deelonderwerpen (regressiemodel). In figuren 2.5 en
2.66 staan de twee modellen, waarbij algemene arbeidstevredenheid onderdeel is van
dee deelgebieden (factormodel). In figuur 2.4 is dit niet gedaan (regressiemodel).

FiguurFiguur 2.5 - Model voor arbeidstevredenheid
..
..
..
..
..
..
..
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algemene arbeidstevredenheid
collega's
lesgeven zelf
schoolleiding
leerlingen
werkomstandigheden
verantwoordelijkheid
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FiguurFiguur 2.6 - Model voor intrinsieke en extrinsieke arbeidstevredenheid
algemenee arbeidstevredenheid
lesgevenn zelf
leerlingen n
verantwoordelijkheid d
.. collega's
.. schoolleiding
.. werkomstandigheden

Intrinsiek k

""
Extrinsie e

Inn het hoofdmodel zijn verschillende recursieve relaties aangebracht. Zonder een
discussiee over causaliteit en het bestaansrecht van recursiviteit in een model te willen
ontketenenn gaat het hier om een proces in tijd of over personen heen (organisatieniveau).. Hoge stress, die leidt tot uitval, zal de werkdruk in de organisatie doen
toenemen,, omdat het werk (op korte termijn) moet worden opgevangen door de nietabsentee leraren waarna vervolgens de gemiddelde stress weer toeneemt. De uitval van
eenn leraar heeft onder andere ook direct gevolgen voor het aantal uren dat de overige
lerarenn voor de klas staan. De modellen in figuren 2.4, 2.5 en 2.6 zullen in Appendix
AA verder worden uitgewerkt.
Err is nog een ander opvallend verschil met betrekking tot stress en arbeidstevredenheid.. Over het algemeen wordt stress in negatieve zin gepresenteerd en arbeidstevredenheidd in positieve zin, terwijl er genoeg factoren te bedenken zijn die juist rust
off arbeidsontevredenheid veroorzaken. Hill (1994) heeft aan dit onderscheid recht
gedaann met zijn eerder beschreven twee factor theorie door onder andere te spreken
vann 'dissatisfiers'. In zijn theorie gaat het wel om twee volstrekt afzonderlijke begrippenn als gevolg waarvan hij aparte dimensies voor tevredenheid en ontevredenheid
onderscheidt.. Kniveton (1991) spreekt daarentegen van hoge en lage satisfactie in
relatiee tot alle door hem genoemde componenten van arbeidstevredenheid en
vertegenwoordigtt daarmee een ééndimensionale benadering. Aangezien het merendeell van de beschreven literatuur zich beperkt tot satisfactie (positief) of stress
(negatief)) is op basis van deze literatuur wat betreft dimensie geen discussie te
ontwaren,, noch is een tegenstelling waar te nemen. Bij de eerste benadering zijn het
voorall de zaken die betrekking hebben op het lesgeven zelf en het contact met
leerlingenn die zorgen voor satisfactie. De factoren die zich in de voorwaardelijke sfeer
bevinden,, zoals arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, zijn verantwoordelijk voor
eventuelee dissatisfactie. Het is echter zeer goed mogelijk dat wanneer de salariëring
goedd is, de lokalen goed voorzien zijn en er in een rustige en prettige omgeving
gewerktt kan worden dit bijdraagt aan de tevredenheid, ook al is men zich daar niet
altijdd van bewust. Hetzelfde geldt voor een zeer moeilijke klas: dergelijk contact met
leerlingenn zal niet alleen tot een verlaging van de tevredenheid leiden, maar wellicht
ookk een bron van ontevredenheid gaan vormen. In dit verband lijkt 'locus of control'
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(Capel,, 1985) een veel belangrijkere rol te spelen. Zaken waarop men invloed heeft,
off meent te hebben, zullen eerder aanleiding geven tot satisfactie aangezien men deze
inn gunstige zin kan veranderen. Zaken waarop men geen invloed heeft, of denkt te
hebben,, zullen eerder aanleiding tot ontevredenheid geven. Van deze factoren kan
immerss worden gezegd dat ze de tevredenheid verlagen zonder dat men zichzelf het
verwijtt hoeft te maken dat eventuele problemen nog niet zijn opgelost. Zaken die
goedd gaan schrijven mensen over het algemeen aan hun eigen handelen toe, terwijl de
oorzakenn voor dingen die fout gaan extern worden gezocht.
Hett bovenstaande in ogenschouw nemend is er geen reden om aan tevredenheid of
ontevredenheidd (samenhangend met stress) aparte dimensies toe te kennen. De
geopperdee tweedeling kan het gevolg zijn van de invloed die 'locus of control' speelt.
Factorenn waarop men een grote invloed heeft worden meestal eerder geassocieerd met
satisfactiee en factoren waarop men weinig invloed heeft met dissatisfactie. De
oorzaakk van een negatieve situatie zoekt men over het algemeen buiten zichzelf.

2.100 Slotsom
Inn dit hoofdstuk zijn stress en arbeidstevredenheid bij leraren nader bekeken. Hieruit
blijktt dat niet zozeer kwantitatieve componenten (tijdsdruk), maar vooral ook kwalitatievee componenten (rolambiguïteit, verantwoordelijkheid, leerlingen, lesgeven zelf,
collega's,, management) een belangrijke rol spelen. Met andere woorden: het gaat niet
alleenn om de hoeveelheid werk, maar om het werk zelf. Bovendien is gebleken dat er
verschillendee concurrerende modellen bestaan die de relatie tussen deze componenten
enn arbeidstevredenheid en stress beschrijven.
Opp basis van de componenten die een rol spelen bij arbeidstevredenheid en stress kan
wordenn afgeleid wat voor soort taakverlichting voor leraren het meest effectief is,
zodatt het ziekteverzuim, beschreven in hoofdstuk 1, kan worden teruggedrongen. In
hett volgende hoofdstuk wordt hierop ingegaan.
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33 Taakverlichting

Inn dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het beroep van leraar in Nederland. Aan de
handd van de in het vorige hoofdstuk beschreven theorieën en modellen worden enkele
mogelijkhedenn voor taakverlichting in het Nederlandse onderwijs uitgewerkt.

3.11 Takenpakket en autonomie van de leraar
Rolambiguïteitt is als een rode draad verweven in de literatuur over stress onder
leraren,, vaak in de vorm van verantwoordelijkheid. Dat is ook niet zo verwonderlijk
wanneerr het takenpakket van een leraar wordt bekeken. Een school voor Voortgezet
Onderwijss in Nederland heeft van oudsher een platte structuur met drie soorten personeel:: onderwijs ondersteunend personeel, leraren en directie. Het onderwijs ondersteunendd personeel staat onder direct gezag van de directie en wordt ingezet voor de
infrastructuurr en algemeen administratieve werkzaamheden. Een uitzondering vormt
dee Technisch Onderwijs Assistent (TOA) die bij de p-vakken ondersteuning biedt bij
praktischee lesonderdelen.
Dee directie van de school is verantwoordelijk voor het personeel, het beheer van het
gebouww en de organisatie van het onderwijs. Wat dit laatste betreft beperkt de directie
zichh traditioneel tot het scheppen van de randvoorwaarden als het verzorgen van
lesroosters,, regelen van proefwerken en examens, rapportvergaderingen, et cetera.
Daarbinnenn hebben de leraren alle ruimte om hun werk naar eigen inzicht in te
richten.richten. Zij vormen het overgrote deel van het personeel en voelen zich verantwoordelijkk voor het onderwijs, de leerlingen en de dagelijkse gang van zaken.
Nergenss zijn verantwoordelijkheden concreet vastgelegd. Natuurlijk zijn er examenenn lesstofeisen, om niet te spreken van het hele taakurensysteem, waarin lestijd en
voorbereidingstijdd tot op de minuut nauwkeurig zijn vastgelegd. Dit systeem is ooit
ontworpenn om de taakbelasting van leraren in de gaten te kunnen houden en was een
gereedschapp in de handen van directies om grip te krijgen op leraren die 'de kantjes
eraff liepen'. In feite is het een instrument geworden voor directies om verantwoordelijkheidd voor de taakverdeling af te kunnen schuiven op een regeling. Het systeem is
tenn koste gegaan van die toegewijde leraren die door deze absurde gebondenheid
werkvreugdee hebben verloren. Het taakbeleid heeft ertoe geleid dat directies een
instrumentt in handen hebben gekregen voor wat betreft de neventaken van leraren.
Hett gevolg is geweest dat bij het voeren van hun personeelsbeleid het accent is komen
liggenn op de neventaken van de leraren in plaats van op hun hoofdtaak: het verzorgen
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vann onderwijs. Dit verklaart wellicht ook de onvrede bij veel leraren met het taakbeleid. .
Dee Nederlandse leraar bezit een hoge mate van autonomie en hoeft zich in principe
weinigg aan te trekken van de omgeving voor wat het lesgeven zelf betreft (Van Es,
1993).. De toename van het aantal taken die daar bovenop zijn gekomen hangt samen
mett veranderende onderwijskundige inzichten en een veranderende maatschappij. Een
leerlingg met een probleem in emotionele of sociale zin zal bij de leraar opvallen door
afwijkendd gedrag in de klas of bij die leraar aankloppen met een rechtstreekse
hulpvraag.. De mate waarin leraren met dergelijke problemen te maken hebben, is de
afgelopenn jaren duidelijk toegenomen als gevolg van enerzijds een veranderde cultuur
enn anderzijds veranderde eisen, die een reflectie vormen van de veranderde cultuur.
Err is geen enkel beroep voor hoger opgeleiden dat gedurende vele jaren onveranderd
blijft.. Waar het hier om gaat is dat de veranderingen vrijwel altijd een verzwaring
hebbenn betekend, voornamelijk doordat het een toename betreft in taken die buiten de
kerntaakk (het lesgeven) vallen.
Dee gevolgen van de cultuuromslag eind jaren zestig op het onderwijs zijn verstrekkendd geweest. Gezag is minder vanzelfsprekend geworden en hetzelfde geldt voor
maatschappelijkee gedragsregels. De toename van het aantal eenouder gezinnen en
gezinnenn waarbij beide ouders werken heeft een deel van de opvoedende taken naar
dee scholen geschoven. Te denken valt aan de begeleiding van leerlingen met huiswerkproblemen,, sociale problemen oplossen, het aanleren van omgangsvormen en het
corrigerenn van gedrag. Dit vergt niet alleen pedagogisch didactische kwaliteiten van
dee leraar, maar ook affiniteit met dergelijke opvoedende taken.
Dee bezuinigingen in de jaren tachtig hebben schaalvergroting tot gevolg gehad. Door
hunn grotere omvang verloren scholen vaak hun persoonlijke karakter en nam de
socialee controle af. Een ander gevolg van de schaalvergroting is geweest dat de
gemiddeldee klassenomvang is toegenomen. Een klas met dertig leerlingen geeft meer
werkdrukk dan één met twintig. Er hebben ook veranderingen plaatsgevonden op het
gebiedd van de ontwikkeling van de maatschappij, de eisen aan scholen en de concurrentiepositiee van de scholen. De hedendaagse maatschappij is veel meer carrièregerichtt en vraagt van scholen een waarborg van kwaliteit. Het feit dat ouders kunnen
kiezenn waar ze hun kinderen op school doen, betekent voor scholen dat ze de gunst
vann de ouders moeten zien te verwerven. Dit kan door goede eindexamenresultaten
(www.owinsp.nll en Onderwijsraad, 1999) en door zich te afficheren als een culturele,
sportievee of vanuit een bepaalde filosofie werkende school. Bovendien is de instroom
vann leerlingen met een taalachterstand toegenomen. Dit vraagt van leraren niet alleen
eenn hoge kwaliteitsstandaard, maar ook een extra inspanning om de identiteit van de
school,, die tijdens de schaalvergroting verloren is gegaan, weer gestalte te geven.
Tenslottee zijn er ook onderwijskundige veranderingen, zoals de basisvorming, het
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studiehuis,, informatie en communicatietechnologie, het VMBO en de Wet Beroepsonderwijss die de werkdruk bij leraren hebben verhoogd. Te denken valt aan een
uitbreidingg van het aantal toetsmomenten of de externe legitimering en overige
toetsingsproceduress in het beroepsonderwijs. Deze extra inspanning in de vorm van
administratievee en secretariële werkzaamheden, activiteitenorganisatie en sociaalpsychologischee begeleiding van leerlingen vormen regelmatig terugkerende thema's
inn de literatuur over stress onder leraren (o.a. Kyriacou & Sutcliffe, 1978, Pettegrew
&& Wolf, 1982, Dunham, 1992, Dinham & Scott, 1997). In de meeste gevallen gaat het
omm papierwerk en de 'counselor' functie van leraren; zaken die niet tot de kerntaak
(hett lesgeven) van een leraar behoren en taken waaraan in de opleiding tot leraar
weinigg of geen aandacht wordt besteed. Met betrekking tot met name de administratievee en organisatorische werkzaamheden zien we dat deze taken in het bedrijfslevenn door iemand worden gedaan die niet alleen lager, maar vooral ook anders
geschooldd is.
Naarr aanleiding van bovenstaande kan gezegd worden dat het takenpakket van de
leraarr voor een groot deel bestaat uit werkzaamheden die niets met lesgeven te maken
hebbenn en in vergelijkbare situaties buiten het onderwijs door een anders geschoold
iemandd zouden worden gedaan. Daarnaast blijken deze taken voor velen een bron van
stresss te zijn. Met andere woorden: leraren voelen zich over het algemeen verantwoordelijkk voor taken waar ze èn niet voor zijn opgeleid èn die veel stress veroorzaken.. Aangezien in de school niemand anders voor deze taken is aangesteld, zijn ze
genoodzaaktt deze uit te voeren om les te kunnen geven. Doordat deze taken een
substantieell deel van het takenpakket zijn gaan vormen en zich in de voorwaardelijke
sfeerr bevinden, gaat dit ten koste van de tijd die leraren zouden moeten besteden aan
zakenn als vakliteratuur bijhouden, overleg met collega's, uitgebreid nakijkwerk,
afwijkendd lesmateriaal verzorgen en een gedegen lesvoorbereiding. Deze taken zijn
zoo belangrijk omdat ze de professionele status van de leraar betreffen.

3.22 Vlaanderen
Vrijwell overal in West Europa dient zich de in het voorgaande geschetste vergrijzing
aann (OECD, 1995, EC, 1995). Een vergelijking van het ziekteverzuim is gezien de
verschillendee registratievormen en privacyregels moeilijk te maken. Wel is duidelijk
datt de uitval in combinatie met leeftijd nergens zo drastisch is als in Nederland. Een
inventarisatiee van het ouderenbeleid in de landen om ons heen (Prick, Oranje & van
Rossum,, 1997) leert dat er soms vergelijkbare maar meestal beperkter regelingen zijn
voorr ouderen om minder te gaan werken. De combinatie van ADV, de arbeidsduurverkortingg voor iedereen van ongeveer eenn halve dag per twee weken bij een voltijdse
aanstellingg en de BAPO, is in vergelijking met andere landen ruim te noemen. Er zijn
daarentegenn ook verschillen die nadelig uitpakken voor Nederland. Wij geven zeker

49 9

watt het secundair onderwijs betreft, het minste uit aan onderwijs als percentage van
hett bruto nationaal product, hebben de ongunstigste verhouding leraar leerling en
onzee leraren geven relatief veel uren per week les (OECD, 1995; EC, 1995; Eurostat,
1996). .
Inn het voornoemde onderzoek (Prick e.a., 1997) heeft in Vlaanderen een inventarisatie
opp een aantal voortgezet onderwijs scholen plaatsgevonden op het gebied van
personeell en ouderenbeleid. Ouderen worden daar op veel scholen, net als in
Nederland,, wel enigszins ontzien door hun de wat oudere leerlingen toe te wijzen en
watt andere taken te geven in ruil voor minder lesuren. Er zijn echter twee opvallende
fenomenenn die het verschil in uitval van ouderen tussen Nederland en Vlaanderen
zoudenn kunnen verklaren. Ten eerste heerst er over het algemeen veel meer rust in de
Vlaamsee school. De regels zijn niet zo zeer strenger maar ze worden er wel strikt
toegepast.. Op veel scholen worden leerlingen bijvoorbeeld vanaf het schoolplein per
klass in rijen van twee in stilte naar de lokalen gedirigeerd. Ten tweede is er meer
personeell dat niet lesgeeft. Een belangrijke schakel is de graadmeester, die administratievee en secretariële werkzaamheden voor de leraar verricht en wordt ingezet voor
eenn leerjaar of een graad (twee leerjaren). Hij regelt afspraken met ouders, kan als
intermediairr fungeren tussen leerling en leraar en heeft een duidelijke autoriteit met
betrekkingg tot het aanspreken van leerlingen op hun gedrag. Bovenstaande brengt met
zichh mee dat een Vlaamse school over het algemeen minder chaotisch is en dat administratievee en secretariële werkzaamheden door ander personeel worden overgenomen. .

3.33 Ouderenbeleid
Leeftijdsbewustt personeelsbeleid is de inmiddels gangbare term voor wat vroeger
senioren-- of ouderenbeleid werd genoemd. Men is er in de loop van de jaren van
doordrongenn geraakt dat beleid alleen gericht op ouderen te beperkt is en vooral ook
tee laat is (Van Cuijk & Van Gennip, 1998). Desondanks komt men vaker ouderenbeleidd tegen dan leeftijdsbewust personeelsbeleid, waarbij onderscheid valt te maken
tussenn twee typen. In het ene geval werken ouderen minder en jongeren dus relatief
meerr (BAPO), in het andere geval is de omvang van de baan gelijk maar wordt
differentiatiee toegepast op het gebied van de aard van de taken. Het taakbeleid en de
jaartaakk zijn belangrijke instrumenten geworden om het laatste type ouderenbeleid te
voeren.. De jongere leraar zou wat meer activiteiten met leerlingen en de oudere zou
watt meer coördinerende taken op zich kunnen nemen. Uitgangspunt is dat de zwaarte
vann bepaalde aspecten van het beroep van leraar samenhangt met leeftijd en dat
ouderee mensen in het bijzonder ten aanzien van bepaalde taken een verlichting nodig
hebbenn om goed te kunnen blijven functioneren. De jongere leraren gaan mee met
schoolkampp of werkweek, terwijl zij later wat meer andere taken hebben. De andere

50 0

takenn die een leraar zou kunnen gaan doen, liggen vooral in de organiserende en
coördinerendee sfeer. Scholen lopen dikwijls tegen het probleem aan dat de leraar die
ènn oud is èn minder wil gaan lesgeven niet per definitie ook geschikt is als coördinator.. Een ander probleem is dat een dergelijke taakverdeling alleen maar mogelijk
iss wanneer er sprake is van een redelijk gelijke verdeling van de leraren over de
verschillendee leeftijden. Gezien de vergrijzing in het onderwijs is dat maar zelden het
geval. .
Mett betrekking tot het eerste type ouderenbeleid is het, voor wat betreft het primair
onderwijs,, een nadeel dat de BAPO veel onrust geeft. Het overdragen van lessen, een
anderr persoon voor de klas en de gewone dingen die blijven liggen, met name in de
organisatorischee sfeer, dit alles kost in de ogen van veel leraren uiteindelijk meer tijd
enn geeft meer spanning dan die ene vrije middag in de week aan verlichting oplevert.
Bovendienn moeten alle BAPO-uren worden vervangen door andere leraren, waarvan
all lang duidelijk is dat die er in steeds meer gevallen niet zijn. Ten slotte is over vijf
jaarr het overgrote deel van de leraren parttimer. Zij die bewust voor minder werken
kiezenn zullen weinig behoefte hebben aan nog minder uren. Het komt dan ook voor
datt leraren tegelijk BAPO ontvangen èn voor een aantal uren een zieke collega vervangen. .
Eenn andere benaderingswijze is om leeftijd en taakzwaarte los van elkaar te zien.
Hoewell bekend is dat de fysieke capaciteiten van een mens achteruit gaan met de
leeftijd,, is dit wat de geestelijke vermogens betreft nooit onomstotelijk bewezen.
Bovendienn is bum-out niet exclusief een probleem van ouderen; het komt ook geregeldd voor bij mensen jonger dan veertig jaar (USZO, 1994). Het idee is dat het beroep
vann leraar van begin tot eind zwaar is en, de hoge uitval in ogenschouw nemend, voor
sommigenn misschien wel te zwaar. De uitval bij met name oudere leraren kan worden
verklaardd aan de hand van een procesmatige benadering. Zoals al eerder duidelijk is
gemaaktt is stress op zich niet schadelijk. Een probleem ontstaat op het moment dat
iemandd gedurende een langere periode achtereen wordt blootgesteld aan een te hoge
matee van stress. De leraarsbaan is een baan waarin het niveau van stress toeneemt tot
aann een korte of lange vakantie. Het vervolg is vergelijkbaar met een oplaadbare
batterijj die in het begin nog helemaal op te laden is, maar steeds minder goed oplaadbaarr wordt, waardoor de arbeidsduur steeds korter wordt. De uitval van oudere leraren
iss het gevolg van jarenlange blootstelling aan te veel stress: een uitgewerkte batterij.
Datt betekent dat niet aan het einde van de loopbaan, wanneer het eigenlijk al te laat is,
taakverlichtingg moet worden mogelijk gemaakt (BAPO), maar reeds vanaf het begin
vann de carrière moet worden gezorgd dat verlichting op latere leeftijd niet nodig zal
zijn.. Zon structurele taakverlichting kan op verschillende manieren worden
bewerkstelligd.. Gedacht kan worden aan klassenverkleining (nota Maatwerk voor
Morgen,, 1998), uitbreiding van de Arbeidsduurverkorting (ADV) en mogelijkheden

51 1

inn de beloningssfeer, vaak in het kader van de kwaliteit van het onderwijs (Berenschot,, 1998).
Opp grond van de factoren die een belangrijke rol spelen bij stress zou men de
mogelijkhedenn moeten onderzoeken om allerlei niet-lesgeeftaken bij de leraar weg te
halen.. Men zou meer ondersteunend personeel in de school kunnen brengen dat direct
tenn dienste en onder verantwoordelijkheid staat van de leraar, zoals dat in Vlaanderen
gewoonn is.

3.44 Organisatie van de school en ondersteunend personeel
Terugkomendd op de hoge mate van autonomie van de Nederlandse leraar kan worden
gesteldd dat deze organisatievorm een hoge mate van professionaliteit veronderstelt.
Nadeell is dat de verantwoordelijkheden niet duidelijk zijn en over het algemeen de
leraarr verantwoordelijk is voor nagenoeg alles. Wat dat betreft hebben de meeste
lerarenn een dualistische baan waarbij aan de ene kant professionaliteit wordt geëist en
aann de andere kant op onprofessionele wijze moet worden gewerkt om te kunnen
overleven.. De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van een lesprogramma is
moeilijkk te verenigen met de verantwoordelijkheid voor de vermenigvuldiging van
eenn toets. Eerder werd het beeld geschetst van een organisatie die al vele jaren
onveranderdd is gebleven en waar men zo langzamerhand op elkaar is uitgekeken. In
dezee omgeving kan autonomie een negatief effect hebben, omdat men niet van elkaar
afhankelijkk is om te functioneren. Wanneer men elkaar nodig heeft om een probleem
opp te lossen, wordt men gedwongen om individuele problemen terzijde te schuiven en
eenn constructieve houding aan te nemen. In een situatie waarin iedereen onafhankelijk
kann werken is hiervan geen sprake en biedt de autonomie de mogelijkheid om de
deurenn dicht te houden en het isolement op te zoeken. Het gevolg is een inefficiënte
organisatie.. Er zijn echter nog enkele andere factoren die een rol spelen.
Zoalss eerder opgemerkt heeft de leraar, voornamelijk als gevolg van maatschappelijke
veranderingen,, te maken met een school en dus een werksituatie die sterk is
veranderd.. Ook voor de schoolleiding geldt dat de aard van het werk ingrijpend is
veranderd:: de budgettaire deregulering door van een strikte formatiefinanciering over
tee gaan naar een lumpsum financiering met steeds grotere vrijheden voor de scholen.
Voorr een goede besturing is in steeds grotere mate een visie over het personeel, het
karakterr van de school en de onderwijskundige invulling onontbeerlijk en is de tijd
datt men als schoolleider op financieel organisatorisch gebied weinig goed maar ook
weinigg fout kon doen voorbij. Als gevolg van deregulering wordt een veel groter
beroepp gedaan op de managementkwaliteiten van de schoolleider. Met het (dreigende)
tekortt aan leraren en de problemen die ontstaan bij het zoeken naar vervanging is de
drukk op de schoolleider alleen maar toegenomen.
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Dee verwachting met ondersteunend personeel is dat zij ook op dit gebied een rol
kunnenn spelen. Het gaat over het algemeen om werkzaamheden, waarvoor een lagere
opleidingsgraadd vereist is en waarbij een kleinere verantwoordelijkheid en autonomie
past.. Ten eerste verandert de organisatie en wordt deze minder plat. Na diepteverbandenn (leraar - ondersteuning) ontstaan er ook dwarsverbanden (leraren en ondersteuningg onderling). Ten tweede moeten autonome leraren gaan samenwerken met
personeell dat voor werk afhankelijk is van hen en voor hen openstaat. Zij zullen ook
makkelijkerr geneigd zijn samen te werken aangezien de ondersteuning een veel
minderr grote bedreiging vormt dan immer kritische collega-leraren. Waar de schoolleidingg er over het algemeen niet in slaagt de leraren op min of meer één lijn te
krijgenn kan door middel van de beschreven communicatiestromen samenwerking
ontstaan. .
Eerderr al werd het dreigende lerarentekort geschetst. Dit heeft voor de organisatie van
dee scholen tot gevolg dat oplossingen moeten worden gezocht waarbij minder leraren
nodigg zijn om dezelfde of een betere onderwijskwaliteit te kunnen leveren. Een
interessantee ontwikkeling is het studiehuis. In het studiehuis is het de bedoeling dat
leerlingenn niet meer de hele dag klassikaal en frontaal worden onderwezen, maar dat
individueell en zelfstandig werken een belangrijkere plaats gaat innemen. Binnen deze
opzett krijgen leerlingen slechts enkele uren per dag 'college' en besteden zij de rest
vann de dag aan individueel of in kleine groepjes opdrachten maken. De leermaterialen
wordenn zodanig aangepast dat de leerling de lesstof zelfstandig kan bestuderen
(Stuurgroepp profiel tweede fase voortgezet onderwijs, 1996a, 1996b, 1996c). Het
gevolgg van meer zelfstandig werken door leerlingen is dat er bij het onderwijspersoneell een toename zal ontstaan van taken als materiaalontwikkeling, afstemmen
vann opdrachten van verschillende vakken op elkaar etc. in ruil voor een afname van
takenn zoals frontaal en klassikaal instructie geven en de voorbereiding hiervan.
Daarnaastt brengt het studiehuis ook allerlei andere taken met zich mee zoals
surveillerenn en het controleren en administreren van de voortgang. Ook in de BVEsectorr is deze ontwikkeling vooral met betrekking tot praktijkvakken te zien en zijn
verschillendee projecten naar dit voorbeeld in het VBO waar te nemen (o.a. de
fabriek4).. Veel van deze nieuwe taken zouden door ondersteunend personeel gedaan
kunnenn worden. Natuurlijk moeten leerlingen tijdens zelfstandig werken iemand
kunnenn aanspreken wanneer zij inhoudelijke vragen hebben. Het is echter de vraag of
ditt in alle gevallen een leraar moet zijn. Immers, in de huidige opzet van het studiehuiss kunnen leerlingen met vrijwel alle vakken bezig zijn terwijl een leraar Frans
dienstt heeft. De vakkennis van deze leraar heeft dan een zeer gelimiteerde
toegevoegdee waarde. De pedagogisch didactische vaardigheden zijn daarentegen des
tee meer van belang. Een ondersteunend personeelslid met bijvoorbeeld een achter-
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In de fabriek wordt het hele proces op de werkvloer van een bedrijf nagebootst en doorlopen de
leerlingenn zelfstandig de gehele cyclus. De leraar loopt rond om af en toe een aanwijzing te geven.

53 3

grondd in sociaal pedagogisch werk (SPW) zou deze kwaliteiten net zo goed kunnen
bezittenn als een leraar.
Opp het gebied van functiedifferentiatie zijn met betrekking tot ondersteunend
personeell enkele ontwikkelingen te signaleren. Onder andere is er in de BVE-sector
eenn samenwerkingsverband met enkele hogescholen gesloten om eigen kader te gaan
opleiden,, in beginsel om op het lerarentekort te anticiperen. Leerlingen met een
niveauu 4 kunnen instromen in een vierjarige opleiding gecombineerd met werken,
waarbijj ieder afgerond jaar promotie naar een hogere functie betekent. Men begint het
eerstee jaar als 'onderwijsassistent', wordt vervolgens 'instructeur', dan 'junior leraar'
enn tenslotte 'tweedegraads leraar'. De onderwijsassistent assisteert een leraar bij bepaaldee lesonderdelen (practica, werken in groepjes); ook kan hij de zorg over bepaald
lesmateriaall (kopieën, bouwmaterialen, apparatuur) en een lokaal (materiaal klaarzetten,, vervangen, opruimen) krijgen en de leraar helpen bij het nawerk van een les
(nakijken,, administreren voortgang).
Samenvattendd kan worden gezegd dat het introduceren van ondersteunend personeel
datt direct ten dienste van de leraren staat naar verwachting resulteert in een taakverlichtingg voor leraren. Wanneer leraren administratieve, secretariële en organisatorischee werkzaamheden, die niet tot de kerntaak van de leraar, het lesgeven,
behoren,, op ondersteunend personeel kunnen overdragen, zal niet alleen een belangrijkerijke component van stress en dissatisfactie worden weggenomen, maar zal er ook op
organisatorischh gebied een positieve verandering kunnen optreden. In dat kader valt
ookk te denken aan een grotere tevredenheid in relatie tot collega's, ouders en het
schoolmanagement.. Een verlaging van het niveau van stress (of hogere satisfactie)
onderr leraren kan leiden tot enerzijds een vermindering van het ziekteverzuim en
anderzijdss een preventieve werking hebben met betrekking tot burn-out. Bovendien
maaktt het lerarentekort vormen van taakverlichting, die een uitbreiding van het aantal
lerarenn vereisen, weinig realistisch. In de volgende paragraaf wordt hier nader op
ingegaan. .

3.55 Andere vormen van taakverlichting in het basisonderwijs
Eerderr al werd aangegeven dat er verschillende mogelijkheden zijn om de baan van
leraarr structureel te verlichten. Genoemd werden klassenverkleining, uitbreiding van
dee ADV en veranderingen in de beloningsstructuur. De klassenverkleining speelt op
ditt moment alleen in het basisonderwijs en heeft veel te maken gehad met de
onderwijsassistent.. Sinds augustus 1997 hebben scholen in het primair onderwijs
extraa formatie gekregen met de bedoeling dit in te zetten ten behoeve van nieuw aan
tee trekken onderwijsassistenten. Onderwijsassistenten worden in de onderbouw
(groepenn 1 tot en met 4) ingezet en hebben taken in de klas. Zij assisteren de leraar bij
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bepaaldee lesondeidelen en werken zelfstandig met leerlingen aan bepaalde opdrachten,, steeds onder verantwoordelijkheid van de leraar. Deze extra formatie is over
hett algemeen zeer klein geweest (een onderwijsassistent voor enkele ochtenden per
week)) en was niet geoormerkt. Dat wil zeggen dat scholen deze formatie ook mochten
inzettenn voor uitbreiding van het lerarenteam, zodat er een klassenverkleining kon
wordenn bewerkstelligd. Er is nooit gericht onderzoek gedaan in hoeverre de formatie
iss ingezet voor de onderwijsassistent of klassenverkleining, maar het ligt voor de hand
datt scholen eerder in zee zijn gegaan met het bekende (leerkrachten) dan met het
onbekendee (onderwijsassistentie), waarbij ook een rol heeft gespeeld dat het vaak
moeilijkk is om een vacature van marginale omvang in te vullen. Bovendien waren er
altijdd wel leraren die graag een paar uur meer zouden willen hebben. De klassenverkleiningg heeft daarentegen ook niet gebracht wat men er van zou kunnen hebben
verwacht.. Op basis van het aantal formatierekeneenheden (FRE's), berekend naar het
aantall leerlingen, gewogen naar afkomst en sociaal economische status, is een klein
percentagee van de formatie toegekend, wat meestal neerkomt op enkele uren. Voor
eenn school met zo'n vijftien klassen komt dit neer op een klassenverkleining met één
off twee leerlingen. In kleinere scholen kun je dan af en toe een ochtend samen een
klass draaien. Wanneer van een groepsgrootte van 30 leerlingen wordt uitgegaan is de
verlichtingg amper de moeite waard te noemen. Bovendien zijn in een groeischool die
tweee leerlingen er het volgende schooljaar toch weer bij. Een substantiële taakverlichting,, zoals een klas van maximaal twintig leerlingen, is binnen het huidige
budgett niet betaalbaar en gezien het huidige lerarenbestand op personele gronden niet
haalbaar. .

3.66 Andere vormen van taakverlichting in het voortgezet onderwijs
Inn het voortgezet onderwijs hebben maatregelen voor taakverlichting zich voornamelijkk gericht op de ADV. De ADV is ontstaan in een periode dat er een hoge
werkloosheidd was onder onderwijzend personeel. Om jonge leraren toch een kans te
gevenn een baan in het onderwijs te vinden is toen met de vakbonden afgesproken dat
allee leraren enkele uren per week minder gingen werken in plaats van een salarisverhoging,, zodat er nieuwe formatie zou ontstaan. Inmiddels is de arbeidsmarkt
ingrijpendd veranderd en is er sprake van schaarste aan onderwijzend personeel.
Desondankss is er een uitbreiding van de ADV in de CAO (1998) opgenomen en gaan
lerarenn minder lessen geven per week (26 in plaats van 28). Bovendien is er, indien de
schoolleidingg hiermee akkoord gaat, de mogelijkheid van sparen van ADV, zodat na
enkelee jaren een lange periode betaald verlof kan worden genoten (opfrisverlof). Er
zijnn drie bezwaren aan te voeren tegen deze vorm van taakverlichting. Ten eerste is de
regelingg nooit bedoeld voor taakverlichting, maar wordt nu wel zo uitgelegd. Er is
watt dat betreft waarschijnlijk nooit nagedacht over de belasting van ieraren in relatie
tott het gevoerde beleid, maar ad hoc gebruik gemaakt van een bestaande regeling
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waarr men geen inbreuk op durfde of wenste te maken. Het tweede bezwaar is dat door
hett sparen van ADV leraren worden aangemoedigd eenzelfde taakzwaarte aan te
houdenn als voor de regeling en vervolgens 'bij te komen' in een rustperiode. Dit lijkt
eenn zeer negatieve vorm van taakverlichting, aangezien men er van overheidswege
blijkbaarr geen bezwaar tegen heeft dat leraren zich alsnog uitputten, zolang er een
rustperiodee in het vooruitzicht ligt. Ten slotte is er een bezwaar te maken tegen het
principee van minder werken als taakverlichting. In de literatuur over stress wordt
weliswaarr gesproken over tijdsdruk, maar vrijwel altijd in relatie tot het type taken.
Dee tijdsdruk heeft niet perse met de duur van de werkweek te maken. Het lesgeven en
hett contact met leerlingen worden juist genoemd als belangrijke bron van satisfactie
inn de leraarsbaan (o.a. Hill, 1994). Bovendien zullen er altijd taken zijn die blijven
bestaan,, ook wanneer men maar één dag per week lesgeeft zoals: vakliteratuur
bijhouden,, vergaderingen bijwonen, overleggen met collega's, lesmateriaal organiseren.. De belasting rond de dagen dat men wel werkt wordt alleen maar groter. Het is
navenantt logischer om de oorspronkelijke werkweek te behouden, maar door middel
vann een ander takenpakket en meer rustmomenten een werkdag te creëren met meer
evenwichtt tussen en afwisseling van drukke en rustige periodes.
Samenvattendd kan worden gezegd dat de ADV op twee gedachten hinkt. Al naar
gelangg het uitkomt wordt hij gebruikt als een noodzakelijke taakverlichting, dan wel
alss een regeling ten behoeve van andere zaken dan een taakverlichting, zoals
werkgelegenheid.. Bovendien is het voor veel leraren niet de duur van de werkweek
diee tot een hoge belasting leidt, maar de hectische dag als gevolg van allerlei bijkomendee taken, die niet met het lesgeven zelf te maken hebben.

3.77 Tevredenheid en stress in perspectief
Functiedifferentiatiee en herverdeling van taken staan in bovenstaande paragrafen
voornamelijkk in het teken van rolambiguïteit en rolconflict. Het is van belang om te
beseffenn dat deze concepten slechts een onderdeel van de arbeidstevredenheid en
stresss uitmaken en dat in grote mate een perspectief wordt beschreven van waaruit de
situatiee van leraren wordt verklaard. Zoals al eerder is opgemerkt zijn collegialiteit en
dee verhouding met de schoolleiding net zo goed belangrijke factoren met betrekking
tott stress en satisfactie. In het voortgezet onderwijs zijn twee belangrijke zaken aan te
wijzenn die hiermee verband houden. In de eerste plaats de HOS-nota, waardoor een
duidelijkee kloof is ontstaan tussen oudere en jongere leraren. De ouderen hadden er
meee ingestemd dat, om hun eigen salaris veilig te stellen, dat van de jongeren zou
wordenn verlaagd. Zij deden hetzelfde werk, maar vanaf dat moment werden
nieuwkomerss betaald als tweederangsleraar. Tweede factor is dat de belangen van
schoolleidingg en leraar uiteenliepen. De fusies en reorganisaties die voor schoolleiderss interessant waren (meer financiële slagkracht, meer gezag en status en een
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hogeree salarisschaal), waren voor leraren een bedreiging: die liepen het gevaar
overbodigg te worden, op een andere locatie te moeten gaan werken, of met andere
leerlingenn en andere collega's.
Voortss is er veel aandacht besteed aan de interactie tussen leraar en leerlingen. Onder
anderee wordt stress verklaard vanuit de self-efficacy theorie met betrekking tot het
gebeurenn in de klas (Brouwers & Tomic, 1998). Talloze ideeën zijn ontwikkeld met
betrekkingg tot mobiliteit, na- en bijscholen, de leraarsopleiding en de faciliteiten van
dee school.
Watt betreft het 'ondersteunend personeel' kan worden gezegd dat ingrijpen in het
takenpakkett van leraren gevolgen zal hebben voor allerlei andere gerelateerde
aspecten.. Zoals eerder al werd aangegeven zal een professioneler takenpakket en
anderr personeel, dat sommige oude taken nu uitvoert, de communicatie op gang kunnenn brengen en derhalve invloed kunnen hebben op de collegialiteit en de houding
tegenoverr de schoolleiding. Het werken met en aansturen van ondersteunend personeell kan bovendien leiden tot een statusverhoging van het beroep van leraar.
Tenslottee heeft deze benaderingswijze sterke banden met het studiehuis, een ontwikkelingg die in contrast met de afgelopen decennia de onderwijssituatie drastisch
verandert. .
Inn het studiehuis is de noodzaak van het geven van lessen volgens de lessentabel
minder,, waardoor er steeds meer ruimte voor ondersteunend personeel ontstaat. Zij
kunnenn toezicht houden, de voortgang van de leerling bewaken, instructie geven,
allerleii administratieve handelingen verrichten en de toetsafname op zich nemen. De
professionelee leraar kan zich daarentegen toeleggen op het geven van colleges, het
ontwikkelenn van lesmateriaal, mentorschap en de aansturing van de ondersteuners.
Dee invloed van stress op het welzijn is slechts één van enkele modellen waarmee
ziekteverzuimm verklaard en beschreven wordt. Vrijhof (2000) beschrijft een vijftal
modellenn die de processen beschrijven die leiden tot ziekteverzuim: stressmodellen,
belasting-belastbaarheidsmodellen,, beslismodellen, adaptatiemodellen en motivatiemodellen.. Wel dient te worden opgemerkt dat zowel in de eerste als in de laatste
categoriee stress en satisfactie een belangrijke plaats innemen, belasting als een
synoniemm van stress kan worden opgevat en de beslismodellen, die uitgaan van
persoonlijkee overwegingen, stress en satisfactie niet uitsluiten.
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44 Beleidsonderzoek in het Onderwijs

4.11 Inleiding
Eenn karakteristiek van het onderzoek dat vanaf hoofdstuk 5 zal worden beschreven is
dee combinatie van beleidsonderzoek en wetenschappelijk onderzoek. Een overlap
tussenn deze twee is ook wel coïncidentie-onderzoek genoemd (Nederhof, 1987).
Langee tijd heeft een discussie gewoed over de vraag of beleidsonderzoek en
wetenschappelijkk onderzoek onder één noemer vallen, hooguit verschillend op het
gebiedd van de methoden die (traditioneel) worden toegepast, of dat het om fundamenteell verschillende soorten van onderzoek gaat. Om de plek van het voorliggende
onderzoekk te kunnen bepalen zal deze discussie beknopt worden weergegeven in de
volgendee paragraaf. Vervolgens worden enkele stappen uit beleidsonderzoek beschrevenn en enkele valkuilen die zich mogelijk voordoen aangewezen. Tenslotte kan aan
dee hand van enkele voorbeelden van beleidsonderzoek in het onderwijs een indicatie
wordenn gegeven van de kanttekeningen die bij dit onderzoek passen.

4.22 Twee paradigma's
Wetenschappelijkk onderzoek vindt overwegend plaats binnen de instituten van de
universiteitenn op basis van eerste en tweede geldstromen. Verslag wordt gedaan in de
vormm van wetenschappelijke publicaties en congresbijdragen. Een opdrachtgever is er
niet,, betrokkenen worden geacht zelf onderzoek en doelen te formuleren (Hetebrij &
Nijssen,, 1986). Beleidsonderzoek wordt over het algemeen gedaan door universiteiten
(derdee geldstroom), commerciële instituten, non-profit organisaties, overheidsinstantiess en afdelingen van bedrijven. De verslaglegging vindt plaats in de vorm van
rapportenn die aan de opdrachtgever worden geleverd. De opdrachtgever is meestal een
overheidd (ministerie, provincie, gemeente), bedrijf of groepering (bond, vereniging).
Beginn jaren tachtig is er in bepaalde kringen van het sociaal wetenschappelijk
onderzoekk onder aanvoering van Van de Vall (1978, 1980) een discussie ontstaan
overr het professionele paradigma van beleidsonderzoek. Zijn stelling was dat
beleidsonderzoekk een eigen paradigma kent en dus een eigen methodologie behoeft.
Binnenn deze methodologie zouden zaken als 'strategische en implementaire validiteit'
eenn belangrijkere rol spelen dan de 'epistemologische validiteit' waar wetenschappelijkk onderzoek op gebaseerd is. In een onderzoek heeft deze auteur enkele factoren
gevondenn die een sterke samenhang vertonen met de mate van impact van beleidsonderzoekk op beleid. De belangrijkste factoren waren: intern ten opzichte van extern
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uitgevoerdd onderzoek, gebruik van kwalitatieve methoden en data, geringe methodischee nauwgezetheid en gefundeerd ten opzichte van nomothetisch. De tegenstelling
gefundeerdd en nomothetisch is interessant. Gefundeerd betekent dat de variabelen in
hett onderzoek gebaseerd zijn op maatschappelijke problemen terwijl nomothetisch
onderzoekk gebaseerd is op abstracte concepten en variabelen en een wetenschappelijkee karakter hebben. Eigenlijk is 'gefundeerd' een vreemde benaming.
Maatschappelijkee verschijnselen en vraagstukken ontstaan immers vaak ad hoc en
onderr invloed van modeverschijnselen. Op grond van bovengenoemde factoren komt
Vann de Vall tot de conclusie dat beleidsonderzoek een eigen paradigma heeft, dat
gestaltee kan krijgen na professionalisering van het onderzoeksgebied. Hij impliceert
daarmeee dat beleidsonderzoek nog in de kinderschoenen staat.
Dee literatuur op het gebied van sociaal wetenschappelijk onderzoek werd naar
aanleidingg van deze bevinding enige tijd gedomineerd door critici die op vele wijzen
eenn verbinding tot stand wilden brengen tussen (sociaal) wetenschappelijk en
beleidsonderzoek.. Vooraf kan gezegd worden dat deze discussie een verwarrend
karakterr heeft gehad aangezien men in de controverse geen onderscheid heeft gemaaktt tussen enerzijds de methoden, de filosofie die leidt tot een manier waarop
onderzoekk zou moeten worden uitgevoerd, en anderzijds de technieken, de technische
vaardighedenn die onderzoek ten dienste kunnen staan. Een belangrijk punt van kritiek
iss verwoord door Vleeskens (1983). Hij meent dat Van de Vall het intrinsieke verband
tussenn zaken, in dit geval factor en impact, verwaarloost. Het is onzinnig een factor
alss 'methodische nauwgezetheid' te beschouwen als ware het dat beleidsmakers een
afkeerr hebben van 'zuiver' onderzoek. Andere factoren zoals bekendheid met een
veld,, lijken van groter belang. Iemand die niet goed is ingevoerd in een bepaald gebied,, zoals de methodologie van onderzoek, zal een begrijpelijke praktische
toepassingg verkiezen boven een theoretische verhandeling. Een ander punt van kritiek
iss dat Van de Vall een causaal verband veronderstelt tussen de factoren en impact van
onderzoek.. Deze kritiek is in zoverre niet geheel terecht omdat Van de Vall nergens
expliciett spreekt van causale verbanden en alleen een samenhang signaleert. Er is ook
kritiekk geuit op het gebruik van de term 'bruikbaarheid' terwijl eigenlijk alleen het
'' gebruik' is aan te tonen ofte meten. Het is niet geheel verwonderlijk dat de situering
vann de onderzoeker (intern of extern) als verklaring voor de tegenstelling
methodischee nauwgezetheid en beleidsrendement verworpen is (Ministerie van
Financiën,, 1993). Bij dit proces zijn zaken als nabijheid van onderzoeker en beleidsambtenaarr en informeel overleg tussen beide partijen van veel grotere invloed. Door
Hetebrijj e.a. is onder andere betoogd dat er eenvormigheid van beleidsonderzoek en
wetenschappelijkk onderzoek bestaat op grond van de stelling dat beide maatschappelijkk nut moeten hebben. Aangezien maatschappelijk nut op alle mogelijke manieren
vormm kan krijgen is deze uitspraak triviaal en zegt niets over het veronderstelde
gemeenschappelijkee karakter. Ook Albinski (1983) heeft zich afkeurend uitgelaten
overr het maken van onderscheid tussen de twee soorten onderzoek. Hij meent dat het
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verschill moet worden geformuleerd in termen van de wijze waarop oplossingen
wordenn gezocht voor specifieke problemen binnen een kader van algemene
methodologischee regels. Later heeft Van Hoesel (1987) de problematische relatie
tussenn wetenschappelijk onderzoek en beleidsonderzoek in categorieën ingedeeld en
geconstateerdd dat er verschillende doelen en technieken bestaan bij zowel de
opdracht(gever)) als de uitvoerder (overheidsinstantie, para-universitair of onafhankelijkk instituut en universiteit). De auteur spreekt niet zozeer van een tweedeling als
well van een continuüm met twee uitersten. Spaapen (1995) heeft tenslotte opgemerkt
datt wetenschappelijk onderzoek zich niet alleen steeds meer is gaan richten, maar ook
steedss meer heeft moeten richten op de maatschappij. De discussie wordt vanaf hier
losgelaten.. Voor een uitgebreide weergave van de grondslagen van de discussie in de
literatuurr kan men terecht bij Van Oijen (1987). De belangrijkste conclusie is dat één
enn ander niet heeft geleid tot een (eigen) paradigma van beleidsonderzoek. Dit is
voornamelijkk te wijten aan het feit dat beleidsonderzoek vooralsnog in het kader van
'verwervenn van kennis' wordt gezien terwijl de andere zijde van de medaille,
'verwervenn van steun voor beleid', een veel grotere rol speelt. In de volgende
paragrafenn worden bepaalde stadia in beleidsonderzoek beschreven.

4.33 Aanleiding voor onderzoek
Dee aanleiding voor beleidsonderzoek kan in verschillende stadia van het
beleidsprocess ontstaan. Van de Vall onderscheidt input, throughput, output en counterputt onderzoek, waarmee onderzoek ten behoeve van respectievelijk beleidsvorming,, monitoring van beleid, evaluatie van beleid en het veranderen van beleid
bedoeldd wordt. Albinski gebruikt de termen: probleemsignalerend onderzoek, evaluatiee achteraf, onderzoek vooraf en actieonderzoek. Actieonderzoek is een betrekkelijkk autonome vorm van onderzoek waarbij gegevens door de groep die onderzocht
wordt,, worden verzameld. Het onderzoek is onderdeel van de manipulatie. Van Oijen
geeftt de volgende gebruiksvormen van beleidsonderzoek: toetsend, evaluerend,
explorerendd en beleidvormend. De meest grove indeling wordt gemaakt door
Kratwohll (1996) die beleidsonderzoek indeelt in formatief en summatief onderzoek.
Formatieff betekent dat beleid in dit onderzoek gevormd wordt (probleemsignalerend,
beleidsvormend)) en summatief is de evaluatie van het beleid.
Waarschijnlijkk de belangrijkste reden waarom beleidsmakers formatief of summatief
beleidsonderzoekk initiëren, is om steun te krijgen voor een bepaald beleid. Steun moet
wordenn verkregen bij politieke tegenstanders, maatschappelijke groeperingen (vakbonden,, werkgeversverenigingen) en objecten van beleid. Het vergaren van kennis is
niett een primair doel, maar wordt gehanteerd als instrument voor het verkrijgen van
steun.. Formatief onderzoek zal zich vrijwel altijd afspelen binnen de kaders van
mogelijkk beleid, het evalueren van één of meer beleidsvoornemens, en zelden
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vormendd in strikte zin zijn. In dit verband is de bevinding van Van de Vall (zie ook
Vann Oijen) interessant die constateert dat er een verband is tussen het gebruik van
beleidsonderzoekk voor beleid en de methodische aanpak. Zo blijkt dat beleidsonderzoekk eerder wordt benut wanneer er kwalitatieve methoden (gevalsbeschrijvingen)) worden gebruikt dan wanneer van kwantitatieve gegevens gebruik wordt
gemaakt.. Met andere woorden: beleidsmakers laten zich liever leiden door
uitgebreidee gegevens over een kleine groep dan door cijfermatigheden over een grote
groep.. Aangezien onderzoek bij een kleine groep proefpersonen uit een grote
populatiee weinig betrouwbare kennis oplevert kan worden geconcludeerd dat
beleidsmakerss zich eerder laten overtuigen door aansprekende argumenten en
inleefbaree gevalsbeschrijvingen dan door gefundeerde, maar abstracter geformuleerde
kennis. .
Dee tweede stap van het proces dat leidt tot beleidsonderzoek is dat er een onderzoeksvraagg moet worden geformuleerd. In deze fase spelen strategische en implementaire
validiteitt een belangrijke rol. Wanneer het gaat om het afwegen of evalueren van
beleidd vooraf, vaak in combinatie met de evaluatie van bestaand beleid, is het voor de
beleidsmakerr zaak alleen die beleidsvoornemens (of gebieden) in het onderzoek te
betrekkenn die strategisch en implementair hoog scoren. Een voorbeeld is het
onderzoekk naar de nieuwe lerarenopleidingen (RITP, Van Peet, 1978) dat onderwijsministerr Van Kemenade van de Tweede Kamer moest initiëren. De minister bepaalde
datt het (pas ingevoerde) twee vakken systeem5 niet ter discussie mocht worden
gesteldd door de onderzoekers terwijl dit algemeen als belangrijkste knelpunt werd
gezien.. Dat strategische overwegingen niet altijd gepaard gaan met overwegingen
omtrentt de implementatie (zoals budget, toerusting leraren e.d.) blijkt uit het Middenschooll experiment. In dit onderzoek werd een instrument van een bepaalde ideologie
onderzochtt met behulp van een relatief grote hoeveelheid geld. Vanaf het begin was
duidelijkk dat wanneer de Middenschool (lees: de ideologie) landelijk goed zou
worden,, onrealistische hoeveelheden geld aan onderwijs zouden moeten worden
besteed.. Aangetoond moest worden dat het idee werkte, maar waarschijnlijk was het
mett een dergelijk budget mogelijk geweest de werkbaarheid van ieder idee aan te
tonen. .
Dee meest voorkomende gang van zaken is dat er onderzoek door de beleidsmaker
wordtt aanbesteed, waarbij enkele mogelijke uitvoerende partijen wordt verzocht een
offertee uit te brengen. Regels van de Europese Unie bepalen dat dit openbaar dient te
geschiedenn wanneer de budgettaire omvang van de onderzoeksopdracht een bepaald
bedragg te boven gaat Vervolgens wordt een keuze gemaakt en het onderzoek toegewezen.. De beleidsmaker heeft met het verlenen van de onderzoeksopdracht een
aantall oogmerken:
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Twee vakken systeem betekent dat studenten aan de lerarenopleiding een vak op tweede graad niveau
enn een vak op derde graad niveau moesten volgen.
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a)) de uitvoerende partij moet geloofwaardig zijn in de ogen van de te overtuigen
actoren; ;
b)) de uitvoerende partij moet controleerbaar en beheersbaar zijn;
c)) de uitvoerende partij moet de steun voor het te volgen beleid door middel van een
onderzoek kunnen vinden binnen het geplande budget.
Dee laatste voorwaarde is betrekkelijk simpel. De beleidsmaker, die vanaf nu
opdrachtgeverr wordt genoemd, heeft een bepaald onderzoeksbudget en moet binnen
ditt budget blijven. Voor sommige opdrachtgevers betekent dit dat er zo veel mogelijk
verschillendee onderzoeken uit dit budget worden gefinancierd terwijl anderen juist
lieverr één grote besteding plegen. Beide strategieën hebben voordelen en nadelen. In
hett eerste geval wordt de afhankelijkheid van één uitvoerder zoveel mogelijk beperkt,
inn het tweede geval ontstaat er een grotere mate van loyaliteit waarmee de controle
overr het onderzoek kan worden verhoogd. De eerste voorwaarde heeft betrekking op
hett feit dat er door verschillende actoren gevraagd wordt om 'onafhankelijk onderzoek'.. Het is beter om in dat kader te spreken van 'extern onderzoek'. De overtuigingskrachtt van een onderzoek zal worden vergroot wanneer dit niet door de
opdrachtgeverr zelf is uitgevoerd. De tweede voorwaarde is van belang om te zorgen
datt het onderzoek wordt gedaan zoals gewenst. Niet alleen is het zaak voor de opdrachtgeverr 'waar voor zijn geld' te krijgen, ook kan het nodig blijken ongewenste
resultatenn onder embargo te plaatsen opdat de bewindslieden geen politiek gezichtsverliess lijden. Sturing speelt zich reeds af op het gebied van het selecteren van
beheersbaree en controleerbare onderzoekers. Het is in dat verband niet verwonderlijk
datt er door verschillende auteurs geconstateerd is dat een relatief groot deel van het
onderzoeksbudgett terecht komt bij slechts een beperkt aantal instellingen (Ministerie
vann Financien, 1993; Hetebrij e.a., 1983).

4.44 Het verloop van beleidsonderzoek
Beleidsonderzoekk wordt in het algemeen geconfronteerd met talloze autonome
processenn die onafhankelijk van het onderzoek verlopen, maar wel grote invloed
hebbenn op de steekproef of de manipulaties. Politieke ontwikkelingen gaan soms
snellerr dan onderzoek. Onder druk van politieke tegenstanders of maatschappelijke
groeperingenn komt het nogal eens voor dat maatregelen versneld worden ingevoerd,
uitgesteldd of helemaal niet ingevoerd. Een onderzoek naar het lerarentekort kan
bijvoorbeeldd worden gefrustreerd door een overeenkomst tot uitbreiding van de ADV
inn de CAO. De invloed van een autonoom of reeds gepland beleidsproces op één of
enkelee condities van een beleidsonderzoek is nooit precies na te gaan. Stellen dat het
process zich in alle condities afspeelt is onvoldoende aangezien interactie-effecten zich
opp allerlei terreinen kunnen voordoen. Het vergelijken van een studiehuis met een
schooll waar nog op de klassieke wijze gewerkt wordt, kan worden verstoord door een
maatregell tot klassenverkleining, omdat niet kan worden achterhaald in hoeverre dit
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invloedd heeft op de ene of de andere conditie. Overigens is dit niet alleen een
probleemm voor beleidsonderzoek, maar voor ieder onderzoek. Bij beleidsonderzoek
speeltt het echter veel vaker een rol van betekenis, aangezien dergelijk onderzoek juist
maatregelenn betreft die in het beleid worden overwogen. Voor de opdrachtgever
bestaatt derhalve niet alleen de zorg dat het onderzoek een verstoring kan vormen voor
reedss gepland beleid, maar daarnaast ook dat beleidsprocessen het onderzoek kunnen
verstoren. .
Dee sturing van het beleidsonderzoek door de opdrachtgever kan op verschillende
manierenn plaatsvinden. In de meeste gevallen wordt door de opdrachtgever een
begeleidingscommissiee gevormd die bestaat uit afgevaardigden van de opdrachtgever,
somss aangevuld met enkele externe deskundigen (Wiersema, 1987). Net zo goed als
err aan het begin van een onderzoek onderhandelingen plaatsvinden tussen beleidsmakerss onderling en tussen beleidsmakers en onderzoekers over de te volgen strategie
(Masoo & Bak, 1987) worden er ook onderhandelingen gevoerd over de resultaten
(Ministeriee van Financiën, 1993), waarbij de opdrachtgever en financier de beslissendee stem heeft. Vooral strategische overwegingen, gedomineerd door de factor tijd,
spelenn een rol bij het naar buiten brengen van onderzoeksresultaten. Periodiek
terugkerendee gebeurtenissen zoals CAO-onderhandelingen en het behandelen van de
begrotingg in de kamer kunnen hierbij van invloed zijn.
Eenn belangrijk sturingselement dat niet onberoerd mag worden gelaten is het
'vervolgonderzoek'' of de 'vervolgopdracht'. Het meeste beleidsonderzoek wordt
gedaann door para-universitaire of onafhankelijke onderzoeksinstituten die worden
gefinancierdd op basis van de derde geldstroom en contractonderzoek. Het verkrijgen
vann opdrachten is voor deze instanties een kwestie van overleven. Het leveren van
kwaliteitt kan onder andere een belangrijke voorwaarde zijn. Kwaliteit moet in deze
contextt wel worden gezien vanuit het gezichtspunt van de opdrachtgever: onderzoek
datt succes brengt en onderzoekers die zich plooien naar de wensen van de opdrachtgever.. Een beleidsonderzoeker zou zijn eigen positie ondermijnen wanneer hij een
uitgesprokenn standpunt zou innemen met betrekking tot het onderwerp. Voor het
lopendee onderzoek zal dit misschien niet zoveel gevolgen hoeven te hebben, maar de
kanss op vervolgonderzoek of nieuwe opdrachten neemt af.
Samenvattendd kan gezegd worden dat de opdrachtgever drie belangrijke sturingsmechanismenn heeft om extern uitgevoerd beleidsonderzoek de richting te laten nemen
diee hem welgevallig is. Ten eerste is er de onderzoeksvraag die zodanig kan worden
geformuleerdd dat alleen gewenste effecten van beleid worden bekeken. Ten tweede is
err de selectie van de uitvoerende partij en tenslotte is er de vervolg- of nieuwe
opdrachtt die voor de beleidsonderzoeker van belang is om te overleven. In de volgendee paragrafen worden enkele voorbeelden van beleidsonderzoek in het onderwijs
besproken.. De invloeden, zoals beschreven in bovenstaande, lijken telkens cruciaal
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voorr de aard van het onderzoek, de gepresenteerde resultaten en de conclusies die
daaruitt worden getrokken.

4.55 Voorbeeld 1: arbeidstevredenheid door de jaren heen
Arbeidstevredenheidd onder leraren is in Nederland de afgelopen twintig jaar herhaaldelijkk onderzocht. Interessant is dat in de meeste onderzoeken dezelfde vragenlijst of
vragenn zijn gebruikt. De vragen waarover het hier gaat zijn door Prick (1983)
ontwikkeldd in zijn dissertatieonderzoek naar satisfactie in de leraarsloopbaan. Niet
veell later is deze vragenlijst opnieuw gebruikt in het kader van het Onderzoek
Taakbelastingg in het Onderwijs (OTO, 1987,1988), waarin de taken van leraren en de
tijdd die daarmee gemoeid was werden geïnventariseerd. Ook Vermeulen (1995) heeft
eenn deel van de satisfactie lijst voor haar onderzoek gebruikt en tenslotte is de lijst ook
grotendeelss gebruikt ten behoeve van het 'project Professionalisering Takenpakket
vann Leraren' (onderzoek Professionalisering) (1998). Dit laatste onderzoek zal in de
navolgendee hoofdstukken worden beschreven.
Terwijll het dissertatieonderzoek van Prick en het onderzoek van Vermeulen en De
Jongg (1994) als wetenschappelijk onafhankelijk beschouwd mogen worden, zijn
zowell het OTO als het onderzoek Professionalisering beleidsonderzoeken. Bij OTO
wass het uitgangspunt het gegeven dat leraren het zwaar hadden en dat de mate van
belastingg punt van inventarisatie was, niet de vraag of er wel sprake was van
belasting.. Bij het onderzoek Professionalisering gaat het niet zozeer om de belasting
vann leraren als wel om hun taken en ligt de nadruk minder op de belasting. Het is in
navolgingg daarvan te verwachten dat sturing zich vooral zal richten op de taken.
Omm een eerlijke vergelijking te kunnen maken is het van belang eerst de steekproeven
tee beschrijven die in de verschillende onderzoeken zijn gebruikt. Het onderzoek van
Prickk (1983) maakte gebruik van adressenlijsten voor scholen. Hieruit werd een aantal
scholenn geselecteerd. De groep leraren bedroeg in totaal 3.578 personen waarvan 59%
(2.103)) de vragenlijst invulden. Het ging om leraren uit het AVO/VWO en het
toenmaligee LBO/MBO (26%). In het OTO (1986) ging het in totaal om 13.000 lerarenn uit het AVO/VWO en het LBO/MBO die meewerkten. Op basis van 66
leraarstypenn werd een gestratificeerde steekproef getrokken. In het onderzoek van
Vermeulenn (1995) zijn aan 200 VO scholen, aselect uit een bestand van het ministerie
vann OCenW gehaald, vragenlijsten gezonden met de vraag deze door drie leraren op
dee school te laten invullen. In totaal hebben 114 leraren (van de potentiële 600) de
vragenlijstt volledig ingevuld en teruggestuurd. Bij het onderzoek Professionalisering
heeftt 81 % (1.471) van de deelnemende leraren in het VO en de BVE (aandeel BVE is
37%)) de vragenlijst ingevuld.
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Samenvattendd kan worden gezegd dat in alle vier de onderzoeken gelijksoortige
steekproevenn zijn gebruikt. Weliswaar verschillen de steekproeven enigszins van
grootte,, maar gezien de aantallen zal dat nauwelijks een rol spelen, althans waar het
gaatt om het vergelijken van gemiddelden. Alleen het onderzoek van Vermeulen is op
relatieff beperkte schaal uitgevoerd.
Eenn algemene arbeidstevredenheidschaal is in alle vier de onderzoeken gebruikt, zij
hett met enkele aanpassingen. Van de oorspronkelijke 14 items van Prick zijn er 12 in
hett OTO-onderzoek gebruikt en 10 door zowel Vermeulen als in het Onderzoek
professionalisering.. In figuur 4.1 worden de gemiddelden van de 10 items opgeteld
weergegeven.. Opvallend is dat het OTO-onderzoek in tegenstelling tot de overige drie
onderzoekenn een lagere arbeidstevredenheid meet. In de bijlagen (I) worden enkele
tabellenn weergegeven waarin met behulp van t-toetsen de verschillen zijn nagegaan.

FiguurFiguur 4.1 - Algemene arbeidstevredenheid door de jaren heen (n=10)

Prick k

OTO O

Vermeulenn

Profes.

Dee overige items die zijn afgenomen in drie onderzoeken (Prick, OTO en onderzoek
professionalisering)) zijn verdeeld over vier schalen met de volgende benamingen:
schoolleiding,, lesgeven, collega's en tijdsdruk. Figuur 4.2 geeft de gemiddelden weer.
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Ookk hier valt op de relatief lage tevredenheid van het OTO-onderzoek, met uitzonderingg van de tevredenheid omtrent collega's. De vergelijking in tijd kan ook op
itemniveau66 worden uitgevoerd, maar dat levert geen nieuwe informatie op.

FiguurFiguur 4.2 - Gemiddelden op tevredenheidschalen in drie onderzoeken (1983, 1988
enen 1998) met schoolleiding (n=6), lesgeven (n=6), collega's (n=4) en tijdsdruk
(n=2). (n=2).
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Dee hier gepresenteerde gegevens zijn illustratief voor de sturing die in het kader van
beleidsonderzoekk plaats vindt. De methodologische valkuilen die de uitkomsten van
dee longitudinale vergelijking in twijfel kunnen trekken kunnen niet verhinderen dat de
afwijkendee uitkomsten in het OTO-onderzoek argwaan oproepen. Zoals al eerder
werdd aangegeven stond dit onderzoek in het teken van de taakbelasting van leraren en
zijnn de proefpersonen hiervan op de hoogte gesteld. Uit strategisch oogpunt, in lijn
mett de publieke opinie, zou het goed uitkomen wanneer werd aangetoond dat leraren
Opvallendd is dat bij de items die in alle onderzoeken ongeveer gelijk scoren geen negatief gestelde
itemss voorkomen. Bovendien zijn de items waar OTO dicht bij Prick en Vermeulen dicht bij het
onderzoekk professionalisering liggen, alle negatief gesteld. Het zijn ook deze drie items die ervoor zorg
dragenn dat in het onderzoek van Prick de algemene tevredenheidsschaal lager scoort dan bij Vermeulen
off het onderzoek professionalisering. Wat betreft het OTO-onderzoek leveren de afzonderlijke items
geenn nieuw inzicht op. De grootste verschillen liggen bij de items die over het management gaan. Bij
dezee items is de tevredenheid lager geworden in tegenstelling tot de meeste andere items. Kijkend naar
dee schalen blijkt het OTO-onderzoek behoorlijk lage scores in hun populatie te meten in vergelijking
mett de overige onderzoeken.
Bijj de algemene schaal items zijn het de items die zich positief uitdrukken, die weinig verandering laten
zienn en de negatief gestelde items, die wel verandering laten zien. Het kan zo zijn dat negatieve items
eenn extremer antwoord uitlokken dan positief gestelde items. Verschillen zijn dan makkelijker te
detecterenn omdat het verschil tussen niet mee eens en helemaal niet eens veel zwaarder voelt dan het
verschill tussen wel eens en helemaal eens. Het kan ook te maken hebben met een reactie op negatieve
beeldvormingg in het onderwijs. De onderwerpen van de vragen in ogenschouw nemend zijn er geen
verschillenn in de verandering tussen specifieke onderwerpen.
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hett zwaar hadden. De resultaten waren navenant. In de overige onderzoeken was
sprakee van een veel meer 'neutrale' situatie omdat het ging om wetenschappelijk
onderzoekk of omdat de aandacht van het beleid zich niet op satisfactie richtte (coïncidentie). .

4.66 Voorbeeld 2: arbeidstevredenheid van leraren
Dee Stichting voor Economisch Onderzoek (1998) van de Universiteit van Amsterdam
heeftt in opdracht van de Algemene Onderwijsbond onderzoek gedaan naar
arbeidssatisfactiee onder leraren in het voortgezet onderwijs. Het ging om een schriftelijkee enquête onder 10.000 leraren, waarvan 30% de vragenlijst heeft teruggestuurd.
Dee steekproef is met behulp van stratificatie op vak (a, P en y), urbanisatie (vier grote
stedenn of niet) en type (havo/vwo en mavo/vbo) tot stand gekomen, waarbij deze
twaalff cellen gelijk zijn gevuld en dus geen rekening gehouden is met de werkelijke
verdelingg in de totale populatie. Het is niet de bedoeling alle methodologische
onvolkomenhedenn van dit onderzoek te bespreken, maar het is wel belangrijk te
beseffenn dat dit de gereedschappen bij sturing van onderzoek zijn. Te denken valt aan:
dee introductie van een vragenlijst, een bepaald logo of de opties bij een gesloten
vraag,, maar ook aan de rapportage. Een resultaat uit dit onderzoek dat meer dan
gemiddeldee aandacht heeft gekregen is de overwerkfactor van (voornamelijk) deeltijderss en het welvaartniveau gecombineerd met de werkdruk. De onderzoekers leiden
hieruitt af dat het onderwijs een loonsverhoging behoeft van 6,3% of een arbeidstijdverkortingg van 6,0%.
Dee onderzoekers hebben, om tot deze conclusie te kunnen komen, de volgende
methodiekk toegepast. Volgens een bepaalde theorie (Leidse Welvaart Functie) wordt
hett individuele niveau van welvaart berekend. Bovendien wordt de proefpersonen
gevraagdd naar de mate waarin zij het werk niet aankunnen en naar hun huishoudinkomen.. Gegeven een bepaald inkomen blijkt dat leraren die aangeven de werkdruk
niett aan te kunnen een lager niveau van welvaart ervaren. Wanneer werkdruk voor
huishoudinkomenn wordt gesubstitueerd blijkt bij een gegeven niveau van welvaart
eenn verschil van 4,5% in huishoudinkomen te bestaan tussen leraren die al dan niet de
werkdrukk aankunnen. De conclusie luidt vervolgens dat leraren die de werkdruk niet
aankunnenn 4,5% meer inkomen nodig hebben om hetzelfde welvaartsniveau te
kunnenn bereiken als collega's die de werkdruk wel aankunnen. Wanneer deze 4,5%
wordtt teruggerekend naar de 71% welk deel van het huishoudinkomen door het
leraarssalariss gemiddeld wordt ingenomen, komen de onderzoekers op 6,3% loonsverhoging. .
Dee substitutie van werkdruk voor inkomen stuit op verschillende bezwaren. Afgezien
vann de vraagtekens die kunnen worden gezet bij de aanname dat een individu ratio-
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neell handelend is met consistente voorkeuren, doet vervolgens de tweede aanname
datt inkomen en werkdruk substitueerbaar zijn weinig recht aan de problematiek van
werkdrukk in het onderwijs en is dit een wel erg simpele voorstelling van zaken. De
onderzoekerss zien een hoger loon als een soort compensatie voor het grotere risico
overspannenn te geraken in de leraarsloopbaan. Zij menen dus dat leraren bereid
zoudenn moeten zijn voor extra geld wat meer risico te nemen met betrekking tot hun
loopbaann en eventuele uitval.
Zonderr verdere rationale stellen de onderzoekers bovendien dat leraren in plaats van
meerr loon ook zouden moeten kunnen kiezen voor minder werken. Hiermee begeven
dee onderzoekers zich wel op het terrein van oplossingen om de werkdruk te verlagen,
maarr beseffen zij niet dat uit de literatuur over stress in het onderwijs één ding heel
duidelijkk naar voren komt, namelijk dat tijdsdruk slechts een marginale component is
enn dat vooral het soort werkzaamheden zelf een belangrijke determinant is van
werkdrukk onder leraren. Tenslotte dient nog een opmerking te worden gemaakt over
hett feit dat in het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voorgestelde loonsverhoging
voorr alle leraren moet gelden. Zij gaan er dus vanuit dat aangezien een deel van een
groepp in een bepaalde situatie zit deze situatie voor de hele groep in potentie kan
ontstaan.. Het is echter goed mogelijk dat verschillende leraren verschillende risico's
lopenn en dat bijvoorbeeld alleen een loonsverhoging moet plaatsvinden voor leraren
diee aangeven dat ze de werkdruk niet aankunnen. Hiermee verband houdt de vraag
wanneerr sprake is van werkdruk. Gezien de relativiteit van antwoorden lijken de
onderzoekerss arbitrair een bepaald niveau te hebben uitgekozen van wat acceptabel is
mett betrekking tot werkdruk en daar vervolgens berekeningen aan opgehangen. Dit
onderzoekk kan dan ook het beste worden gezien als een economischerisicoanalyseen
lijktt niet het predikaat 'onderzoek naar de arbeidssatisfactie van leraren' te kunnen
dragen. .
Hett is opmerkelijk dat de onderzoekers van het SEO bij de berekening van de
overwerkfactorr geen rekening hebben gehouden met de compensatie van de lange
vakantiess tijdens schoolweken. Zij hebben de leraren gevraagd aan te geven hoeveel
urenn per week zij contractueel verplicht zijn te werken, terwijl een zuiverder maat het
aantall uren per jaar zou zijn geweest. Het belangrijkste argument in het rapport voor
eenn loonsverhoging, namelijk dat deeltijd leraren veel meer werken dan zij
contractueell verplicht zijn, komt daarmee op losse schroeven te staan. Bovendien is
hett zeer de vraag of het past bij het opleidings- en werkniveau van leraar om te
sprekenn over contractueel verplichte uren. Voor alle leraren geldt dat zaken zoals het
bijhoudenn van expertise en overleg ongeacht de omvang van de baan een vaste
hoeveelheidd tijd in beslag nemen. Het hoort bij de functie om zelf zorg te dragen voor
expertisee (Prick, 1999) en daaruit voortvloeiend op de hoogte te zijn van de gang van
zakenn op school. De kosten als gevolg van de individuele keuze voor deeltijd liggen
inn organisatorische zin al voornamelijk bij de scholen.
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4.77 Voorbeeld 3: beleefde werkdruk bij de hogescholen
Adviesbureauu Falke en Verbaan heeft in 2000 in opdracht van de HBO-raad en de
vakbondenn onderzoek gedaan naar de beleefde werkdruk onder personeel in het HBO.
Daartoee hebben Verbaan en van Helvoort (2000) een model van werkdruk opgesteld,
eenn kwalitatief vooronderzoek verricht, een vragenlijst afgenomen en een rapport
geschreven.. Direct valt op dat de onderzoekers aangeven dat voor de begrippen
(taak)belasting,, werkdruk, stress en burn-out zoveel mogelijk de CAO is aangehouden.. Dit is op zijn minst verwonderlijk: voor de CAO wordt onderhandeld over
dezee begrippen, terwijl de fenomenen zelf van belang zijn. Er wordt dus geen
onderzoekk gedaan naar (taak)belasting of werkdruk, maar naar een compromis uit de
CAO.. Het begrip werkdruk is met de opdrachtgever verder uitgewerkt. Volgens deze
afsprakenn kent werkdruk een kwantitatieve en een kwalitatieve component. De laatste
wordtt onderverdeeld in: ruimte voor inrichting eigen werk, gevoel voor waardering,
mogelijkhedenn voor eigen ontwikkeling, verruiming van de bedrijfstijd en minder
gedetailleerdee voorschriften invulling normjaartaak (p. 3). Zaken die te maken hebben
mett de kwaliteit en persoonlijkheid van de leraar worden vermeden. Conclusies die
naarr aanleiding van dit model worden getrokken, kunnen dan ook alleen betrekking
hebbenn op de werkomstandigheden van de leraar en niet de leraar zelf.
Inn dit onderzoek wordt de rol van de opdrachtgever duidelijk gemaakt aangezien
factorenn zoals persoonlijkheid en kwaliteit bij afspraak niet worden onderzocht. Er
wordtt van uitgegaan dat werkdruk veroorzaakt wordt door factoren die te maken
hebbenn met het werk en niet met de persoon. Wanneer iemand zijn loopbaan begint in
eenn bepaalde functie dan is vrijwel altijd sprake van een periode van trial and error. In
dezee periode kan de persoon in kwestie uitvinden of deze baan geschikt is en kan 'de
baan'' uitvinden of deze persoon geschikt is. In het onderwijs is dat niet het geval.
Voorr de nu zittende groep leraren geldt dat zij zo'n periode nooit hebben gekend:
eenmaall in het onderwijs bleef men in het onderwijs. Veel andere mogelijkheden
warenn er ook niet in die tijd met die opleiding. Het is daarom heel goed mogelijk dat
dee baan niet geschikt is voor veel personen die nu leraar zijn en dat zij in een andere
sectorr allang van functie waren veranderd. Persoonskenmerken zouden wel eens de
belangrijkstee rol kunnen spelen bij werkdruk en deze worden in dit onderzoek naar
werkdrukk nu juist achterwege gelaten. De nadruk ligt in het onderzoek uiteindelijk op
watt de leidinggevenden kunnen doen binnen een school, hoe zeer de schuld bij een
anderr ligt dan bij de leraren zelf. Ook ten aanzien van de leidinggevenden geldt dat
competentiee en persoonlijkheid niet ter sprake komen.
Bovenstaandee voorbeelden geven een indicatie van enkele mogelijke manieren waaropp sturing van beleidsonderzoek plaats kan vinden. De afhankelijkheid die bestaat
tussenn opdrachtgever en onderzoeker doet een apart paradigma vermoeden, met eigen
normenn en waarden omtrent onderzoek. In de komende hoofdstukken zal een beleids-
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onderzoekk worden beschreven. De geschetste sturingmechanismen zijn in verschillendee mate van invloed geweest en in dat licht moet het onderzoek worden bezien.
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55 Extra Ondersteunend Personeel

5.11 Inleiding
Inn dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijkheden om meer niet onderwijzend
personeell in te schakelen in het onderwijs. Enkele nieuwe functies worden geopperd,
waaraann een grootschalig veldexperiment is verbonden. Het doel van dit experiment
iss twee mogelijke vormen van taakverlichting ten behoeve van oudere leraren te
vergelijken.. Enkele hypothesen zullen vervolgens worden geformuleerd. In de
hoofdstukkenn 1 en 3 zijn verschillende knelpunten geschetst betreffende de personele
situatiee in het Nederlandse onderwijs. Deze zullen eerst nog eens worden opgesomd.
Tenn eerste staat het onderwijs aan het begin van de uitstroom van de babyboomgeneratie.. De vervanging van deze groep wordt bemoeilijkt door verschillende
factoren:: (a) de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden is overspannen; (b) het onderwijs
neemtt een gebrekkige concurrentiepositie in op het gebied van met name secundaire,
maarr ook primaire arbeidsvoorwaarden; (c) het aantal hoger opgeleiden zal gelijk
blijvenn of dalen als gevolg van de stijging van het aandeel allochtonen, een groep die
nogg niet in groten getale de weg naar het tertiair onderwijs heeft gevonden; (d) het
aantall studenten dat een opleiding aan de lerarenopleidingen volgt daalt, terwijl lang
niett iedere afgestudeerde voor een baan in het onderwijs kiest (IVA, 2000); (e) leraren
wordenn steeds mobieler, naar andere banen en naar plekken waar het prettig wonen is
off de leerlingenpopulatie 'aangenaam* is. Waar men in tijden van werkloosheid
bereidd was een flinke afstand af te leggen voor werk zoekt men het tegenwoordig
weerr dichter bij huis. Deze trend zal vooral voor de scholen in de binnensteden een
probleemm vormen; (f) de uitstroom betreft met name mannen met een full-time baan:
inn feite zal de uitstroom van ongeveer veertig procent van het aantal leraren
neerkomenn op meer dan de helft van de fte's in de komende tien jaar, (g) het VO en
dee BVE bevinden zich wat betreft de personeelswerving in een concurrentiepositie
mett WO en HBO, waar de komende jaren eveneens sprake is van omvangrijke
uitstroom.. Ten slotte moet rekening worden gehouden met de volgende mogelijke
ontwrichting:: (h) in de Verenigde Staten is het aantal leraren dat uit het onderwijs
vertrektt naar een betrekking elders groter dan het aantal leraren dat met pensioen gaat.
Tenn tweede is het ziekteverzuim in het onderwijs aanmerkelijk hoger in vergelijking
mett andere sectoren waar voornamelijk hoger opgeleiden werkzaam zijn. Dit heeft
voorr een groot deel te maken met de hoge mate van vergrijzing. In het onderwijs
hangtt ziekteverzuim namelijk in tegenstelling tot vergelijkbaar opgeleiden in andere
sectorenn sterk samen met leeftijd: tussen 35 en 55 jaar verdubbelt het gemiddelde
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ziekteverzuim.. De frequentie van ziekmelden neemt weliswaar af, maar de gemiddeldee ziekteduur stijgt. Onder ouderen is dus overwegend sprake van langdurig
ziekteverzuim;; een kleine groep is verantwoordelijk voor veel ziekteverzuim.
Terugdringenn van het ziekteverzuim kan de omvang van de uitstroom in de komende
tienn jaar beperken. Uit de literatuur over stress onder leraren blijkt dat een groot deel
vann de belasting wordt veroorzaakt door taken die niet met het lesgeven te maken
hebben.. Het gaat daarbij om vooral organisatorische en administratieve werkzaamheden:: werkzaamheden waar een leraar niet voor is opgeleid en een salaris voor
ontvangtt dat niet aansluit bij het werkniveau. Anders gezegd, in het Nederlandse
onderwijss worden leraren voor een belangrijk deel van hun werkzaamheden structureell onder hun niveau ingezet.
Tenn derde verkeert het onderwijs in een veranderingsproces met betrekking tot de
wijzee waarop het georganiseerd is. Terwijl vroeger vrijwel uitsluitend klassikaal werd
onderwezenn is het de huidige opvatting dat leerlingen veel meer zelfstandig of in
kleinee groepjes moeten leren werken. In het basisonderwijs en bij de praktijkvakken
vann het beroepsonderwijs is dat al veel langer de gewoonte. Met het studiehuis volgt
nuu ook het algemeen voortgezet onderwijs. Dit leidt onder andere tot de behoefte aan
velee andere functies en functionarissen, die mede het onderwijsleerproces verzorgen
onderr verantwoordelijkheid van de leraar.
Bovenstaandee ontwikkelingen zijn aanleiding geweest voor de politiek om te doen
onderzoekenn op welke wijze taakverlichting voor leraren tot stand zou kunnen
wordenn gebracht. Het onderzoek 'De jaren tellen' (Vermeulen, 1997), waarin onder
anderee werd gepleit voor verkleining van de taakomvang voor oudere leraren, is hier
eenn gevolg van geweest. In voorgaande hoofdstukken is al aangegeven dat er niet
genoegg leraren zijn om de taakomvangvermindering te kunnen opvangen. Bovendien
iss niet de omvang van de taak oorzaak van de massale uitval onder (ouder) onderwijzendd personeel, maar het soort werkzaamheden die in het huidige onderwijs tot de
taakk van de leraar worden gerekend. In het rapport 'Vergrijzing in het Nederlandse
onderwijss en bij de buren' (Prick e.a., 1997) wordt in reactie op het rapport
Vermeulenn een alternatief geboden voor taakomvangvermindering op basis van
bevindingenn op secundaire scholen elders in Europa. Deze bevindingen zijn samen te
vattenn onder de noemer 'ondersteunend personeel direct ten dienste van de leraar' en
staatt voor een andere verdeling van taken.

5.22 Bestaande ondersteuning
Hett huidige onderwijs kent twee soorten assistenten: klassenassistenten in het speciaal
onderwijss en onderwijsassistenten in de onderbouw van basisscholen. Meestal na
afrondingg van een toegespitste MBO-opleiding, verlenen zij assistentie aan leer-
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krachtenn bij lesonderdelen en helpen zij met huishoudelijke werkzaamheden in de
klas.. Het gaat om een paar extra handen in de klas. Een belangrijk obstakel voor de
invoeringg van de onderwijsassistent is dat de formatie voor deze functie per school
betrekkelijkk gering is en dat scholen de mogelijkheid hebben dit in de reguliere
formatiee op te nemen (klassenverkleining).
Inn het voortgezet onderwijs zijn het de technische onderwijsassistenten (TOA's) die
lerarenn (in de exacte vakken biologie, natuurkunde en scheikunde) direct ondersteunen.. Daarbij gaat het om een beperkt aantal leraren en een beperkt aantal werkzaamheden:: met name de organisatie rondom proefopstellingen en het onderhoud van
eenn praktijklokaal. Wonderlijk genoeg bestaat deze functie bij het VBO techniek niet.
Zowell het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs hebben de afgelopen jaren
gebruikk kunnen maken van allerlei subsidiebanen (banenpool, WIW, Melkert, ID). De
mensenn die in deze banen terecht zijn gekomen zijn doorgaans in een soort assistentconciërgee functie benoemd. Zij zijn meestal verantwoordelijk voor de reproductie,
onderhoudd of hebben huishoudelijke taken (koffie en thee, afwas e.d.). Personen
wordenn toegewezen aan een school, die hem kan accepteren of niet.
Inn het beroepsonderwijs is de situatie zeer uiteenlopend. In de regel is sprake van een
goedee assistentie bij de zorgopleidingen. Artsen die hier onderwijs geven eisen dit
vann de opleidingen. Daarentegen zijn bij de technische en algemeen verzorgende vakkenn de leraren vaak verantwoordelijk voor de praktijklokalen en de gang van zaken
tijdenss praktijklessen.
Kijkendd naar het Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel (Rpbo) en het Functie
Waarderingg Systeem (FuWaSys) blijken zeer veel ondersteunende functies te zijn
gedefinieerd.. Vooral op het gebied van de mediatheek en ICT kennen het VO en de
BVEE banen waaruit blijkt dat de bibliotheekmoeder en de leraar die computers als
hobbyy heeft geleidelijk worden vervangen door vakmensen. Met name voor ICT
reserveertt de overheid gelden.

S3S3 Nieuw ondersteunend personeel
Inn het kader van het veldexperiment werd een twaalftal schoolleiders uit het
voortgezett onderwijs uitgenodigd bijeen te komen om ideeën te ontwikkelen over
ondersteunendd personeel. Zij onderscheidden vijf gebieden waarop ondersteunend
personeell zou kunnen worden ingezet om de leraarstaak substantieel te verlichten. In
dee eerste plaats ging het om administratieve en secretariële werkzaamheden zoals
kopiëren,, absenten administreren en toetsgegevens invoeren. In de tweede plaats werd
gedachtt aan systeem- en netwerkbeheerders al dan niet in combinatie met de mediathecaris.. Ten derde gaf men aan dat veel leraren de surveillancetaken, voornamelijk in
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dee pauzes en tijdens tussenuren, een grote belasting vinden. Op de vierde plaats kwam
eenn coördinator van activiteiten die zorgt voor de organisatie van excursies, werkweken,, sportdagen et cetera. Tenslotte zien enkele schoolleiders de noodzaak van
iemandd die deskundig is op het gebied van sociale en psychische problematiek onder
adolescenten. .
Elkk van bovenstaande functies kan leiden tot een verandering in de werkzaamheden
diee de leraren gewoon zijn te doen. Een administratief secretarieel medewerker zou
belastt kunnen worden met het invoeren van gegevens met betrekking tot de
studievoortgangg (bijvoorbeeld in een leerlingvolgsysteem), het opmaken en kopiëren
vann proefwerken en het afspraken maken met allerlei instanties en ouders. Enerzijds
gaatt het hier om werkzaamheden die tussen de lessen door worden gedaan, waardoor
eenn leraar geen rustmomenten heeft. Anderzijds zijn het taken die aansluiten bij een
anderr niveau en een ander type scholing. In plaats van het nakijken van multiple
choicee werk zou de leraar zich kunnen richten op het bijhouden van vakkennis, lessen
voorbereiden,, lesmateriaal ontwikkelen en afstemmen van de leerstof op andere
vakken:: zaken waar men in de regel onvoldoende aan toe komt. Hetzelfde geldt voor
dee surveillance tijdens pauzes, afname van toetsen en de coördinatie van activiteiten.
Inn feite zijn dit taken die prima door iemand zonder onderwijsbevoegdheid kunnen
wordenn gedaan. Ook de organisatie en begeleiding van schoolreizen, sportdagen en
anderee excursies behoren hiertoe.
Mett betrekking tot ICT-functies en sociaal psychologische ondersteuning gaat het om
hett binnen de school brengen van een bepaalde expertise. De ontwikkeling van ICT in
dee maatschappij eist een verregaande integratie in het onderwijs. De mogelijkheden
mett ICT (voornamelijk netwerken en beheer van systemen en servers) worden echter
steedss complexer als gevolg waarvan expertise nodig is (om dit aan te leggen, te
ontwerpenn en te onderhouden) die het leraarschap in combinatie met hobbyisme
ontstijgt.. Voor sociaal psychologische ondersteuning van leerlingen geldt min of meer
hetzelfde,, al wordt de eis van specifieke deskundigheid op dit gebied niet door
iedereenn onderkend. Bepaalde maatschappelijke en culturele veranderingen zoals de
individualiseringg van de maatschappij, de toename van het aantal echtscheidingen en
specifiekee problemen van allochtonen die tussen twee culturen leven, hebben geleid
tott een op dit vlak complexere problematiek. Het betekent een verlichting van de taak
vann de leraar wanneer leerlingen met sociale of psychische problemen naar een
deskundigee kunnen worden gestuurd.
Hett gaat dus om twee soorten taken. Aan de ene kant zijn er taken die weliswaar door
lerarenn gedaan kunnen worden, maar waar zij eigenlijk te duur voor zijn. Aan de
anderee kant hebben leraren taken, waarvoor ze de deskundigheid niet of nauwelijks
bezitten. .
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Dee status van het beroep van leraar is door verschillende auteurs besproken (o.a.
Sikkes,, 2000) en in hoofdstuk 1 aangevoerd als één van de oorzaken voor het relatief
geringee aantal studenten op de lerarenopleidingen. Duidelijk is dat het belast zijn met
allerleii taken die onder iemands niveau liggen weinig statusverhogend werkt. Om in
eenn platte organisatie, zoals een school, te differentiëren, zijn er coördinerende taken
enn functies bij de leraren gelegd, al dan niet met een hogere salarisschaal. Het nadeel
vann veel coördinerende taken en functies is dat mankracht wordt onttrokken aan het
primairee proces: onderwijs geven. Bovendien initiëren coördinatoren overleg waarmeee eveneens tijd is gemoeid van de overige leraren. De toename van het aantal
lerarenn met middenmanagementtaken drukt de status van de leraar, die zich alleen
mett lesgeven bezighoudt, naar beneden. Met andere woorden: het primaire proces
dreigtt hiermee tot een tweederangs taak te worden gedegradeerd (*Ik ben maar een
gewonee leraar'). De assistentie daarentegen komt ten goede aan het primaire proces
enn brengt leraren op een professioneler niveau met verantwoordelijkheid voor
ondersteunendd personeel.
Dee veranderingen hebben niet alleen betrekking op de leraren, maar op de gehele
organisatiee van de school. Zoals eerder uiteengezet kent het Nederlandse onderwijs
eenn eilandencültuur. Geregeld is aangegeven dat leraren over het algemeen de deur
geslotenn houden (o.a. van Es, 1993). De voor het gevoel vaak over-kritische collega's
wordenn in veel gevallen als een bedreiging ervaren. Een onderlinge visitatie brengt op
dee meeste plekken dan ook veel commotie teweeg, laat staan wanneer een locatieleiderr of zelfs de inspectie achterin de klas plaatsneemt. Het gevolg is een weinig
efficiëntee organisatie waar iedereen alles zelf en op zijn eigen manier doet, men langs
elkaarr heen werkt en leerlingen weinig gevoel krijgen voor verbanden tussen vakken.
Dee school waar bijvoorbeeld het behandelen van de onafhankelijkheidsverklaring van
Amerikaa bij geschiedenis gepaard gaat met de topografie van de Verenigde Staten bij
aardrijkskundee en ondersteund wordt met de verwerking van teksten over dit onderwerpp bij het vak Engels vormt een uitzondering. VBO techniek leerlingen struikelen
overr grammaticale uitzonderingen en worden in de lessen Nederlands lastig gevallen
mett eindeloze oefeningen met korte en lange ei (ij), terwijl het leren lezen van de
technischee handleiding van apparatuur niet aan de orde komt. De invoering van het
studiehuiss en probleem gestuurd leren (zie hoofdstuk 12) zouden hier verandering in
moetenn brengen. De aanwezigheid van assistentie, kan dit bevorderen. Aangezien de
assistentt met verschillende collega's gedeeld zal moeten worden, worden de leraren
mogelijkk min of meer gedwongen om over werk-technische zaken met elkaar overleg
tee voeren. De assistent kan de transformatie van een gesloten cultuur naar een open
overlegcultuurr stimuleren.
Eenn ander punt waarop de organisatie zou kunnen gaan veranderen betreft de
hiërarchischee structuur. De gewoonte van veel bedrijven om, met name wanneer er
tekortenn op de arbeidsmarkt zijn, eigen kader op te leiden, zou een belangrijk wapen
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TabelTabel 5.1 - Functiebeschrijvingen en -waarderingen van extra ondersteunend personeel neel
Voortgezett Onderwas en Beroepsonderwys en Volwasseneneducatie
Functienaam Functienaam
Leraarsassistentt VO

Activiteitencoördinator r

Sociaal-psychologisch h
medewerker r

Hoofdgroep* Hoofdgroep*
II I

mm

III I

Niveaugroep* Niveaugroep*
bb

bb

cc

44
Salarisschaal* Salarisschaal*

66

77

MBO O
Opleidingsniveau Opleidingsniveau

MBO O

HBO O

'' Organisatie en begeleidingg sportdag
** Organisatie en begeleidingg schoolreizen
** Organisatie en begeleidingg excursies
Ontwikkelen en organiserenn schooltentoonstellingen n
Organisatie en coördinatiee naschoolse ctiviteiten
** Verzorgen naschoolse
activiteiten n
** Organisatie en in de
schooll halen van (inter)culturelee evenementen
** Organiseren en assisteren
bijj vieringen
-- Contact met maatschappelijkee instellingen en
organiserenn van voorlichting g

** Leraren ondersteunen in
dee leerlingbegeleiding
Doorverwijzen sociale
kaart t
-- Contact tussen ouders en
leraren n
** Probleemkinderen
opsporenn en doorverwijzen n
** Intervisie organiseren,
coördinerenn en volgen
-- Voorlichting aan ouders
enn leerlingen
-- Opvoedingsprotocol
makenn en uitdragen
Bemiddelen en optreden
alss contactpersoon tussen
lerarenn en directie

Dee activiteitencoördinator
organiseertt en regelt alles op
hett gebied van buitenschoolsee activiteiten en
exceptionelee evenementen
zoalss vieringen en lustra. Hij
off zij brengt culturele en
sportievee evenementen
binnenn de school en ondersteuntt de leraar enerzijds in
hett verzorgen van buitengewoonn lesmateriaal en
anderzijdss in het aanbieden
vann een schoolsfeer, waarbij
eenn duidelijk onderscheid is
tussenn leren en ontspannen.

Dee sociaal-psychologisch
medewerkerr ondersteunt
lerarenn bij hun begeleiding
vann leerlingen. Hij of zij kan
dee leerling doorverwijzen op
dee sociale kaart en de leraar
vann advies voorzien op het
gebiedd van omgang met
problemenn van leerlingen.
Tevenss is de sociaal-psychologischh medewerker aanspreekpuntt voor leraren zelf
enn legt contact tussen de leraarr en directie, ouders en
relevantee instanties.

Taken Taken

-- Standaardcorrectie
** Gebruiksklaar maken
proefwerken n
** Surveillance in de school
** Surveillance bij zelfstudie
Afnemen (inhaal)-proefwerken n
** Surveillance bij huiswerk
(mitss geïnstitutionaliseerd) )
** Lesmateriaal aanleveren
(media) )
Administratie toetsgegevenss en resultaten
Administratie leerlinggegevenss en contact met
centralee administratie
Assistentie bij bepaalde
lesonderdelenn (TOAtechniekk in VBO)

Dee leraarsassistent geeft
Omschrijving Omschrijving
directee ondersteuning aan de
leraarr op het gebied van
taken,, die niet tot de
kerntaak,, het lesgeven,
behoren.. Hij of zij bewaakt
dee rust in de school en ziet
eropp toe dat leerlingen zich
inn die zin gedragen.
Bovendienn draagt hij of zij
zorgg voor het nauwkeurig
aanleverenn van de
lesmaterialenn en een snelle
enn accurate terugkoppeling
vann leerlingengegevens.
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Basisonderwijs s
Leraarsassistent t
Functienaam Functienaam

II I
Hoofdgroep* Hoofdgroep*
Niveaugroep* Niveaugroep*
aa
Salarisschaal* Salarisschaal*
33
Opleidingsniveau Opleidingsniveau
VBO,, MBO
Taken Taken

ll in orde maken
ll klaar zetten en ronddelen
'Schooltelevisiee opnemen en gebruiksklaar aanleveren
nn bepaalde toetsen
'Toezichtt schoolplein
nn in de school (ten behoeve van de rust)
nn en gereedmaken werkbladen, boekjes en ander lesmateriaal
'Administrerenn leerlinggegevens en abonnementen op melk, schoolbladen
ee uniforme toetsen
'Assistentiee bij excursies en andere activiteiten
'Contactt tussen ouders en leraar verzorgen
nn administreren

Omschrijving Omschrijving
Dee leraarsassistent biedt directe ondersteuning aan de leraar in de bovenbouw en is
vergelijkbaarr met de onderwijsassistent in de onderbouw met dien verstande dat het
takenpakkett op enkele punten verschilt. De leraarsassistent heeft naast het uitvoeren van
takenn omtrent lesmateriaal en administratie voor de leraar ook een opvoedende rol in de
school.. Hij of zij bewaakt de rust in de school en wijst leerlingen op mogelijke
gedragsverbeteringen. .
** de waarderingen zijn overgenomen uit: Otte & van Winkel (1998).

voorr het onderwijs kunnen zijn in de strijd tegen (dreigende) personeelstekorten. Er
ontstaatt een carrièrepatroon voor onderwijzend personeel: de groeimogelijkheden
zullenn scholen een zekere dynamiek geven. Er zijn weinig vergelijkbare sectoren met
voornamelijkk hoog opgeleiden aan te wijzen waarbij men standaard veertig jaar
hetzelfdee werk doet.
Dee thema's die op de eerder beschreven expert meeting naar voren kwamen zijn
voorgelegdd aan een bureau gespecialiseerd in functiebeschrijvingen en -waarderingen.
Tabell 5.1 geeft een overzicht.
Hett thema rond de ICT is met opzet weggelaten aangezien hiervoor al een redelijk
volledigee definiëring bestaat binnen het Rpbo. Er zijn twee redenen aan te voeren
waaromm in het basisonderwijs slechts één functie is beschreven. Ten eerste is de
problematiekk en de situering van het basisonderwijs heel anders dan in het secundair
onderwijs.. Structureel verzuim kent men niet Zij beschikken in de regel over de
sociaall psychologische deskundigheid van de schoolbegeleidingsdienst. In deze sector
iss bijvoorbeeld de instroom van anderstaligen een groter probleem. Basisscholen heb81 1

benn dan ook weinig behoefte aan een sociaal psychologisch medewerker. De begeleidingg en opvoeding van leerlingen (het pedagogische) zit veel meer verweven in de
baann van leerkracht basisonderwijs. Ten tweede is de schaal van het basisonderwijs
veell kleiner. De werkzaamheden van de activiteitencoördinator zijn op deze schaal
goedd te combineren met de werkzaamheden van de leraarsassistent. In deze sector
lijktt voornamelijk behoefte te bestaan aan een paar extra handen in de klas.

5.44 Praktijk
Bijj het spreken over bovenstaande functies ontstaan allerlei vragen die betrekking
hebbenn op een mogelijke implementatie. Wat voor personen zouden dit moeten zijn,
watt voor plek krijgen zij in de organisatie en wat zou de omvang moeten zijn ten
opzichtee van de formatie onderwijzend personeel. Met andere woorden: hoe kunnen
dee beschreven functies effectief worden gemaakt. Het merendeel van deze vragen
moett worden geplaatst in het kader van de arbeidsmarkt en de politieke onderwijsagenda. .
Hett gaat om geheel nieuwe functies waarvoor in principe geen opleiding bestaat.
Voorr het basisonderwijs is er de opleiding onderwijsassistent (cq. klassenassistent),
eenn functie die in grote mate overeenkomt met de leraarsassistent basisonderwijs. Een
belangrijkk verschil zit in het feit dat de leraarsassistent ook taken heeft die buiten de
klass worden gedaan en met name in de bovenbouw wordt ingezet. Te denken valt aan
mensenn met een administratief secretariële achtergrond of een MBO-opleiding in de
zorgsectorr (MDGO-SPW of SPJ), toegespitst op jeugd. Voor de coördinatie van
activiteitenn kan de sector toerisme worden aangesproken en voor sociaal psychologischee hulpverlening de daarin gespecialiseerde sectoren (maatschappelijk werk,
jeugdhulpverleningg e.d.). Een belangrijke bron waar scholen uit kunnen putten zijn
herintreders,, die een baan willen die aansluit bij de schooltijden van hun opgroeiende
kinderen.. Bij een aanstelling van ongeveer 0.7 zijn zij vrij op tijden dat de kinderen
vrijj zijn en gedurende alle vakanties.
Hoeveell behoefte scholen hebben aan assistentie is zowel een politiek als een
psychologischh vraagstuk. Het is een gegeven dat veel werkzaamheden die door lerarenn in schaal 10 of 12 worden verricht, ook door assistenten in schaal 4 of 5 kunnen
wordenn gedaan. Het gevolg is dat leraren meer aandacht kunnen schenken aan hun
eigenlijkee taken. Tot die taken behoort niet alleen lesgeven, maar ook: literatuur bijhouden,, lesmateriaal ontwikkelen, overleg voeren, procedures schrijven en de
begeleidingg van bijvoorbeeld leraren in opleiding (LlO'ers) of assistenten. In de huidigee collectieve arbeidsovereenkomst omvat de leraarstaak 1659 uur per jaar met
maximaall 26 lesuren per week (VO). De huidige arbeidsovereenkomsten werken
verlammendd voor scholen die zich buiten de traditionele organisatie begeven. Met de
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voorwaardee van maximaal 26 lesuren7 dragen de onderwijsbonden ertoe bij dat het
ideee dat een les vijftig minuten duurt en als participanten één leraar en twintig tot
dertigg leerlingen heeft, gehandhaafd blijft. Dit terwijl scholen de ruimte hebben het
onderwijss heel anders in te richten met bijvoorbeeld hoorcolleges voor grote groepen
enn de begeleiding van kleinere groepjes waar dat wenselijk is. Begrippen als les8 en
lesuurr worden onwerkbare begrippen voor het bepalen van de taak van de leraar en
zijnn een rem op onderwijsvemieuwend denken.

5.55 Onderzoek en hypothesen
Globaall genomen zijn er met betrekking tot (de preventie van) stress en burn-out
onderr leraren twee visies op taakverlichting die fundamenteel van elkaar verschillen.
Beleidsmakerss hebben in de regel naar aanleiding van grootschalig beleidsonderzoek
maatregelenn gesteund en gegenereerd waarbij ouderen een kwantitatieve taakverlichtingg krijgen. Vanuit ander beleidsonderzoek van Prick e.a. (1997) is een alternatiefaangedragenn waarbij alle leraren een kwalitatieve taakverlichting krijgen.
Afgezienn van budgettaire overwegingen, lijken twee gedachten ten grondslag te liggenn aan een kwantitatieve taakverlichting voor ouderen: (1) het onderwijs is zwaarder
voorr ouderen dan voor jongeren en (2) de hoeveelheid werk is stresserend en dient als
totaall te worden gereduceerd. De ziekteverzuimgegevens (LISWO, 1990-1996, NÏA
B&A,, 1997) geven een grote toename te zien van absentie bij toenemende leeftijd.
Enerzijdss kan dit betekenen dat het mogelijk is te oud te worden om (fulltime) onderwijss te geven. Anderzijds kan het betekenen dat het onderwijs voor iedereen te zwaar
is,, maar dat de slijtageverschijnselen zich pas manifesteren in de tweede helft van de
carrière.. De literatuur over stress bevestigt de laatste opvatting. De aanleiding van
burn-outt is de blootstelling gedurende langere tijd aan (te) hoge belasting en hoe men
err vervolgens mee omgaat. Het beroep van leraar lijkt als zodanig te zwaar te zijn,
ongeachtt de leeftijd. Wanneer taakverlichting zich specifiek richt op ouderen geeft
menn in wezen een 'doekje voor het bloeden'.
Voortbordurendd op de literatuur over stress in het onderwijs wordt duidelijk dat de
hoeveelheidd taken die niet tot de kerntaak behoren binnen het werk van een leraar de
mogelijkheidd biedt tot kwalitatieve taakverlichting voor alle leraren. Het gaat niet
zozeerr om de hoeveelheid werk, maar om het soort werk. Uitgangspunt is dat lesgevenn de kerntaak van de leraar is en dat de belasting zit in de taken waarvoor de le-
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In de BVE sector maximaal 800 lesuren per jaar.
Ingeroosterde momenten waarop aan groepen leerlingen kennis wordt overgedragen, begeleiding of
ondersteuningg in dienst van het onderwijskundig proces wordt gegeven, dan wel de prestaties van een of
meerr leerlingen aan een onderzoek worden onderworpen (uit: CAO-VO, VSWO, 1998).
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raarr allemaal nog meer verantwoordelijk wordt geacht, maar waar hij, op grond van
zijnn opleiding- en werkniveau, niet voor verantwoordelijk zou moeten zijn.
Eenn kwantitatieve taakverlichting voor ouderen is relatief eenvoudig realiseerbaar.
Eenn regeling als de BAPO9 kan gemakkelijk met nog eens tien procent worden
uitgebreid.. Een kwalitatieve taakverlichting voor alle leraren is ingewikkelder. De
basiss ligt bij functiedifferentiatie. Extra ondersteunend personeel wordt in de school
geïntroduceerd.. De details omtrent de inzet van dit personeel in het onderzoek worden
inn het volgende hoofdstuk beschreven. Op basis van de twee contrasterende visies op
taakverlichtingg worden twee hypothesen gegenereerd. Uitgangspunt is dat met behulp
vann kwalitatieve taakverlichting (verandering van taken), als tegenhanger van kwantitatievee taakverlichting (minder werken), een betere afstemming wordt bewerkstelligd
vann de taken die leraren uitvoeren op de opleiding die zij hebben gevolgd met als
gevolgg dat:
(1)) Kwalitatieve taakverlichting in grotere mate de belasting verlaagt en het arbeidsplezierr vergroot ten opzichte van een kwantitatieve taakverlichting.
Bovendienn is kwalitatieve taakverlichting met extra ondersteunend personeel gericht
opp het gezond houden van leraren, een kwantitatieve taakverlichting voor ouderen is
eropp gericht de ontstane schade te compenseren met als gevolg dat:
(2)) Kwalitatieve taakverlichting op langere termijn in een hogere mate van gezondheidd zal resulteren dan een kwantitatieve taakverlichting.
Inn het volgende hoofdstuk wordt het ontwerp van de studie uiteengezet, worden de
manipulatiess beschreven en zal worden ingegaan op de steekproeftrekking.

522 jaar en ouder tien procent taakvermindering, 56 jaar en ouder twintig procent, tegen 35% verlies van
brutoo loon over de genoemde percentages. In het VO en het BaO betaalt het ministerie de overige 65%,
inn de BVE wordt dat op instellingsniveau gefinancierd. In het onderzoek financiert het ministerie
volledig. .
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66 Design, Manipulaties en Steekproeftrekking

6.11 Design
Hett onderzoek kent twee experimentele jaren, voorafgegaan door een selectiejaar. De
experimentelee jaren hebben geduurd van 1 augustus 1998 tot en met 31 juli 2000. Het
experimentt heeft plaatsgevonden in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en
hett beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Koppels van vergelijkbare scholen zijn
gevormd,, waarover meer in de steekproeftrekking. Door middel van munt opgooien is
uitt ieder koppel één school in de conditie 'Extra Ondersteunend Personeel' (EOP) en
éénn in de conditie '52+' terecht gekomen. Er hebben metingen voor, tijdens en aan
hett einde van het experiment plaatsgevonden; deze werkwijze laat zich het beste
typerenn door het before-after-two-group-design. Hoewel in dit onderzoek over 'het
experiment'' wordt gesproken is de term quasi-experiment de meest toepasselijke
aanduidingg voor dit type onderzoek. Figuur 6.1 is een schema waarin de opvolging
vann meetmomenten van het hoofdinstrument wordt weergegeven. Op dit instrument
wordtt in hoofdstuk 8 verder ingegaan.

FiguurFiguur 6.1 - Onderzoeksontwerp met meetmomenten
->M22
Conditiee 1
Conditiee 2
>> M 2
M.. is een meting op meetmoment i
R** is de random toewijzing na vorming van koppels

Dee eerste meting heeft plaatsgevonden voordat bij de deelnemende scholen bekend
wass in welke conditie zij gingen participeren. Men was wel op de hoogte van het
experimentt en de mogelijke condities, zodat verplichtingen met betrekking tot het
onderzoekk (zoals vragenlijsten invullen) konden worden vastgelegd. De meting is
onderr leraren gedaan. Tijdens het eerste, het tweede en na afloop van het tweede
onderzoeksjaarr zijn de ziekteverzuimgegevens bij de scholen opgevraagd.
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Err hebben verschillende manipulatiecontroles en exploratieve metingen plaatsgevondenn voornamelijk in de vorm van interviews en focus groups. Figuur 6.2 geeft deze
meetmomentenn schematisch weer. In hoofdstuk 11 wordt nader ingegaan op de
exploratievee bevindingen en wordt de opzet van het kwalitatieve onderzoek nader
toegelicht. .

FiguurFiguur 6.2 - Overzicht van Interviews (l) en Focus groups (F) met Schoolleiding (S),
LerarenLeraren (D) en Extra Ondersteunend Personeel (E)

F s —>I S +I E +I D —>F E -- - > I DD

> F S + FE
Conditiee 1: EOP

Iss

>R*
Conditiee 2: 52+
IDD + IS

selectiejaarr

eerste onderzoeksjaar

tweedee onderzoeksjaar

6.22 Methodologische kanttekeningen bij het ontwerp
Uitt het gepresenteerde ontwerp wordt duidelijk dat veel gewicht is toegekend aan de
controlee van de manipulaties. De aard van de onderzoeksgroep en het onderwerp vertoontt een zeker gebrek aan structuur. Om vat te houden op de gebeurtenissen binnen
hett onderzoek en deze te kunnen scheiden van de gebeurtenissen buiten het onderzoek
iss het nodig voortdurend te controleren. Een grote bedreiging voor dit onderzoek is
historie.. Het onderwijs is voortdurend in beweging. De invoering van de basisvorming,, het studiehuis, de WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs) en het VMBO
(Voorbereidendd Middelbaar Beroepsonderwijs) hebben veel onrust op de scholen
teweeggebracht.. Vrijwel alle leraren hebben door bovengenoemde ontwikkelingen
hunn werkwijze grondig moeten herzien. Dergelijke gebeurtenissen zijn van een veel
fundamentelerr karakter dan enkele uren minder les of een assistent die wordt gedeeld
mett de collega's. Wellicht is de uitwerking van deze ontwikkelingen verschillend
voorr de twee condities.
Opvallendd aan het ontwerp is het ontbreken van een controleconditie. Er zijn verschillendee argumenten aan te voeren waarom er geen controleconditie is. In de eerste
plaatss heerst een enquêtemoeheid in het onderwijs naar aanleiding van de stroom
onderzoekenn waar leraren de afgelopen jaren mee zijn geconfronteerd. Met een te
verwachtenn responspercentage in een controleconditie van minder dan twintig pro-
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cent,, kunnen deze gegevens niet meer serieus worden genomen. Een financiële
compensatiee voor een controlegroep is door de opdrachtgever afgewezen. In de
tweedee plaats is het onderwijs, zoals al aangestipt, voortdurend in beweging. Door de
interactiee van verschillende maatregelen en ontwikkelingen verliest een controleconditiee zijn nut. Tenslotte is er het probleem van mediagevoeligheid waarover later
meer.. Bij bovenstaande punten moet het doel van beleidsonderzoek in ogenschouw
wordenn genomen. Het is zeer de vraag of een controlegroep van belang is om steun te
verzamelenn voor een bepaald beleid en of dat dit door tegenstanders van dat beleid zal
wordenn aangevoerd om de validiteit van het onderzoek in twijfel te trekken.
Hett onderwijs staat bekend als een sector met een lage mobiliteit: over het algemeen
blijftt een leraar zijn hele loopbaan verbonden aan één school. Desondanks is het
verloopp niet minder groot, met name nu de babyboomgeneratie massaal met FPU
(Flexibelee Pensioensuitkering) gaat en de uitval door overspannenheid stijgt. Tenslottee wordt met name in de BVE-sector ondanks de fusiegolven aan het eind van de
jarenn tachtig en het begin van de jaren negentig nog steeds geregeld gefuseerd en
gereorganiseerd.. Met andere woorden: de groep leraren die aan het begin van het
onderzoekk op de deelnemende scholen werkzaam was, is volstrekt onvergelijkbaar
mett de groep die aan het einde van het onderzoek de scholen bevolkte. Het effect van
uitvall heeft niet alleen zijn weerslag op longitudinale vergelijkingen, maar ook op de
vergelijkingg van de twee condities onderling. Wanneer de uitval in de tweede conditie
(52+)) hoger is dan in de eerste conditie is dat in fijn met hypothese twee, maar dit
betekentt ook dat de groepen waarin gemeten wordt onvergelijkbaar worden.
Eenn laatste bedreiging binnen het gekozen ontwerp dat hier zal worden aangestipt is
dee mediagevoeligheid van een dergelijk beleidsonderzoek. In hoofdstuk 4 is betoogd
datt beleidsonderzoek primair tot doel heeft (politieke en maatschappelijke) steun te
vergarenn voor een bepaald beleid. In de eerste plaats zal er een onderzoeksverslag of
rapportt worden gepresenteerd om politieke tegenstanders te overtuigen. Daarnaast
wordenn dikwijls verschillende media benaderd met bepaalde onderzoeksresultaten. In
hett geval van onderwijs is er zelfs een apart orgaan opgericht dat politiek en
maatschappelijkee gevoelige en minder gevoelige onderwijszaken in het veld bekend
maaktt (Uitleg). De kans dat twee condities goed op de hoogte raken van elkaar wordt
ergg groot, wat weer leidt tot oncontroleerbare effecten. In de volgende paragrafen
wordtt ingegaan op de manipulaties in het onderzoek. Vervolgens zal de steekproeftrekkingg aan bod komen.

6.33 Manipulaties: de conditie 52+
Inn de conditie 52+ is voortzetting van het huidige seniorenbeleid toegepast gebaseerd
opp de BAPO. De BAPO staat voor de Betrekking bij het ArbeidsProces van Ouderen.
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Dezee regeling is ontwikkeld om leraren de mogelijkheid te geven tegen het einde van
hunn loopbaan iets minder te gaan werken met de bedoeling de massale uitval van deze
groepp tegen te gaan. Voortzetting van het huidige beleid is in dit onderzoek vormgegevenn als een taakvermindering met 10% voor leraren van 52 jaar en ouder. De
BAPOO is vrijwillig en vergt een financiële inspanning van de werknemer. Met
betrekkingg tot het onderzoek is derhalve besloten de taakvermindering gratis, maar
well verplicht te maken. Een obstakel hierbij is dat sommige leraren geen extra
taakverminderingg willen. Schoolleiders is daarom gevraagd op dit punt het lerarenteamm te raadplegen alvorens te participeren in het project.
Scholenn zijn door het onderzoeksteam verplicht de reguliere BAPO met hun werknemerss vast te leggen alvorens bericht te geven van de extra taakvermindering aan de
lerarenn wanneer de school in deze conditie ging meedoen. De reden hiervoor was de
vreess dat leraren hun betaalde BAPO (35%) zouden kunnen inleveren voor gratis
vergelijkbaree taakverlichting. In hoeverre deze procedure ook zo is verlopen is niet
gecontroleerd.. Het is onder andere mogelijk dat leraren een gok hebben gewaagd
geenn of minder BAPO aan te vragen aangezien de kans aanwezig was dat deze
conditiee op de school geïmplementeerd zou worden. De teldatum is 1 augustus 1998
geweest,, zodat een vaste groep taakvermindering kreeg. Dat betekent dat leraren die
laterr tijdens het onderzoek 52 zijn geworden niet meedoen en dat de extra gelden voor
lerarenn die tijdens het onderzoek van hun flexibele pensioen uitkering (FPU) gebruik
makenn (uitstromen) verloren gaan. De hoeveelheid geld die met deze conditie
gemoeidd is geweest daalde in de tijd.
Dee scholen zijn vrij geweest in het regelen van vervanging voor de leraren van 52 jaar
enn ouder die tien procent minder gingen werken. Dit betekent dat er soms nieuwe
lerarenn zijn aangetrokken en soms leraren met een parttime baan een tijdelijke
uitbreidingg van hun aanstelling hebben gekregen. In het laatste geval is de gemiddelde
objectievee hoeveelheid werk binnen de school gelijk gebleven, doch anders verdeeld.
Tenslottee is de schoolleiders verzocht deze regeling wat werkinhoud en werktijden
betreftt gelijk te behandelen als de BAPO. Dat wil zeggen dat leraren een voorkeur in
dee week kunnen opgeven wanneer de regeling effectief is, dat zij geen vervangende
werkzaamhedenn mogen krijgen voor de vrijgekomen tijd en dat bij algemeen
schoolbelangg (zoals rapportvergaderingen) het verlof kan worden verschoven.

6.44 Manipulaties: de conditie EOP
Dee conditie EOP is in financieel opzicht gerelateerd aan de conditie 52+ in die zin dat
scholenn een bedrag kregen te besteden gelijk aan het bedrag dat gemoeid zou zijn met
hett vervangen van alle leraren van 52 jaar en ouder voor tien procent. In het
basisonderwijss is er een ondergrens vastgesteld, aangezien de soms geringe omvang
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kann leiden tot banen van enkele uren per week. Uitgaande van een schaal 3 functie is
hett minimum op 7/10 van een volledige baan gesteld. Omdat dit personeel rechtspositioneell onder het onderwijs ondersteunend personeel valt hebben zij 230 uur vakantie
bijj een volledige aanstelling (in tegenstelling tot leraren die alle schoolvakanties vrij
zijn).. De aard van de baan is echter zodanig nauw gerelateerd aan de leraren dat er in
dee vakantieperiodes vrijwel geen werk is voor de ondersteuners. Door deze periodes
well vrij te geven en te compenseren tijdens schoolweken, kan met 7/l0 iemand worden
aangesteldd die altijd aanwezig is gedurende de schooltijden (half negen tot drie). Ook
inn deze conditie is de directeuren van de potentieel deelnemende scholen (zie
paragraaff over steekproeftrekking) gevraagd de leraren uitgebreid te consulteren en
hunn medewerking aan het onderzoek tevoren vast te stellen. Ook hiervoor geldt dat
wanneerr iets opgedrongen wordt dit weerstand zal uitlokken.
Aann de scholen zijn enkelerichtlijnenmeegegeven met betrekking tot de werving,
selectiee en aansturing van het nieuw aan te stellen personeel. In de eerste plaats
moestenn schoolleiders samen met het personeel vaststellen (bijvoorbeeld in de
lerarenraadd of met behulp van een enquête) aan wat voor soort ondersteuning behoeftee was, gegeven de functie(s) beschreven in hoofdstuk 5. In de tweede plaats is de
schoolleiderss gevraagd een afgevaardigde van de leraren te betrekken bij de
sollicitatieprocedure.. Tenslotte was het de bedoeling de aansturing door de leraren
(perr toerbeurt of een vaste coördinator) te laten verrichten: het is immers personeel
speciaall ten dienste van hen. Overigens zijn dezerichtlijnenin mindere mate van
toepassingg op de sociaal psychologisch medewerker aangezien het gaat om een specifiekee expertise en werkzaamheden die niet nauw verweven zijn met het rooster van de
leraren.. In dat geval gaat het meer om een overlegstructuur dan om nauwgezette
aansturing. .
Ookk in deze conditie is de teldatum 1 augustus 1998 gehanteerd, waardoor een
constantee hoeveelheid geld gedurende de twee onderzoeksjaren naar de scholen is
gestroomd.. Aan de EOP conditie is echter meer geld besteed dan aan de 52+ conditie.
Tenn eerste is voor basisscholen een ondergrens gesteld aan de formatie voor extra
ondersteunendd personeel (7/)0 van schaal 3). Ten tweede zijn in alle sectoren bij de
52++ scholen leraren uitgestroomd naar FPU tijdens het onderzoek. Voor deze leraren
hoefdee dus geen vervanging (voor 10%) meer te worden bekostigd. Scholen hebben
dezee vrijgekomen formatie wel kunnen besteden aan andere zaken.
Naastt een financiële vergelijking kan ook een vergelijking worden gemaakt met
betrekkingg tot de hoeveelheid aandacht die naar de afzonderlijke condities is uitgegaan.. Dit is tevens een belangrijk methodologisch obstakel wanneer het gaat om een
vergelijkingg tussen de twee visies op taakverlichtingsbeleid. De conditie EOP heeft
eenn zeer innovatief karakter het onderwijs (met name het voortgezet onderwijs) is
niett bekend met ondersteuners zoals de leraarsassistent Dat betekent dat op het
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gebiedd van functiedifferentiatie, delegeren en aansturen veel geleerd en uitgevonden
moett worden. In de meeste gevallen zal dat een proces van vallen en opstaan zijn,
waarbijj de ondersteuners in een zwakke positie terecht kunnen komen aangezien zij
voorr hun werk afhankelijk zijn van de leraren. Uitbreiding van de lerarenformatie om
enkelee leraren voor tien procent te vervangen is daarentegen de dagelijkse praktijk
voorr scholen (BAPO, ADV). Om de manipulaties in beide condities bevredigend te
latenn verlopen is daarom relatief veel aandacht besteed aan de begeleiding van
scholenn in de conditie met ondersteuning. Een voorbeeld is onder andere dat bij de
aanmeldingg (zie paragraaf steekproeftrekking) de scholen voornamelijk zijn geïnformeerdd op het gebied van de richtlijnen in de EOP-conditie. Dat betekent tegelijk dat
lerarenn volledig geïnformeerd waren over beide condities en er mogelijk gevoelens
vann ongelijkheid (bijvoorbeeld onder jongere leraren in de conditie 52+) of
teleurstellingg (bijvoorbeeld in de conditie 52+) bij de toewijzing aan de condities zijn
ontstaan.. Immers, de scholen die in de 52+-conditie hebben geparticipeerd hebben
veell tijd gestoken in de mogelijkheid in de andere conditie terecht te komen. Het
alternatieff was om de scholen geenszins te informeren totdat de toewijzing bekend
was.. Dit had betekent dat de leraren op dat moment niet zouden weten waarvoor zij
hunn medewerking aan een meting verleenden en er geen binding met het onderzoek
hadd kunnen worden vastgelegd Dit had waarschijnlijk tot desastreuze gevolgen voor
dee responspercentages geleid.

6.55 Selectie van scholen
Scholenn voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatiee zijn in een artikel in Uitleg (januari, 1998) uitgenodigd informatie (en
aanvraagformulier)) op te vragen met behulp waarvan zij een aanvraag voor participatiee in het onderzoek konden doen. Uitleg verschijnt om de twee weken en is een
magazinee uitgegeven door het ministerie van Onderwijs dat bestaat uit een
journalistiekk gedeelte en een geel katern waarin veranderingen in de regelgeving
wordenn aangekondigd. Alle scholen en instellingen voor onderwijs ontvangen dit
blad.. De uitnodiging verscheen in het journalistieke deel onder de titel: 'Leraar voelt
zichh opgejaagd door liet gedoe' om zijn vak heen', waaronder in interview-vorm het
principee van ondersteunend personeel werd uiteengezet. De oproep zelf zag er als
volgtt uit:

ScholenScholen (...) kunnen meedoen aan een project dat onderzoekt of een betere
professioneleprofessionele ondersteuning van leraren van invloed is op het werkklimaa
HetHet project duurt vier jaar, waarbinnen de scholen en instellingen gedurende
tweetwee jaar extra onderwijsondersteunend personeel kunnen inzetten. Het doel
vanvan het project is na te gaan of een andere organisatie van het onderwijs uitval
vanvan oudere leraren op den duur kan voorkomen. Het ondersteunen van leraren
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opop terreinen die niet tot hun eigenlijke taak moeten worden gerekend, zou hun
psychischepsychische en lichamelijke welzijn dermate positief moeten beïnvloeden dat zij
langerlanger met plezier aan het werk blijven. (...) Uit de scholen die zich aanmelden
zalzal een even grote controlegroep worden samengesteld. De scholen en
instellingeninstellingen van deze controlegroep krijgen extra middelen om oudere
leerkrachtenleerkrachten korter te laten werken. Zo kan ook werkelijk worden onderzocht
ofof de arbeidssatisfactie van oudere leraren meer is gediend met extra ondersteuningsteuning of met korter werken. (...) [Uitleg nummer 1: 17 januari 1998, p.17].
Inn de oproep is de nadruk gelegd op de conditie EOP. Aan de ene kant is dit niet heel
verwonderlijk,, aangezien scholen moesten worden gevonden die hun nek durfden uit
tee steken voor een nieuw, experimenteel concept. Aan de andere kant is hiermee
ruimtee geschonken aan de grootste bedreiging van het experiment: selectie. Te verwachtenn is namelijk dat de titel van het artikel met name de interesse heeft gewekt
vann scholen die in de ondersteuning heil zagen. Wanneer een school vervolgens in de
anderee conditie (52+) terecht is gekomen, kan ontevredenheid met en teleurstelling in
hett onderzoek de resultaten zijn gaan beïnvloeden. Voor wat betreft het basisonderwijss geldt dit veel minder aangezien het daar vooral de bovenschoolse besturen waren
diee hun scholen aanmelden.
Ongeveerr zeshonderd scholen hebben informatie opgevraagd. Voor hun definitieve
aanmeldingg werden scholen verzocht alleen afzonderlijke entiteiten (fysieke locaties)
opp te geven, zodat het aantal afzonderlijk bestuurde scholen lager is dan het aantal
aanmeldingen.. Grote BVE instellingen zouden immers beslag leggen op nagenoeg het
gehelee onderzoeksbudget. In totaal hebben zich 202 basisscholen aangemeld, 262
scholenn voor voortgezet onderwijs en 93 locaties in het beroepsonderwijs en de
volwasseneneducatie.. Op het aanmeldingsformulier werd scholen onder andere een
voorkeursvraagg gesteld, om na te gaan voor wat voor soort taakverlichting scholen
aanvankelijkk zouden opteren. De meerderheid zou, zo bleek, voor het EOP kiezen. Dit
iss een indicatie voor een selectie-effect. Overigens hebben deze antwoorden verder
geenn rol gespeeld bij de selectie zoals ook duidelijk werd vermeld bij de vraag op het
aanmeldingsformulier.. Verder is in de informatie aan de scholen uitdrukkelijk naar
vorenn gekomen dat het lerarenteam achter de aanmelding en dus de mogelijkheid van
beidee varianten moest staan.
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TabelTabel 6.1 Voorkeur van scholen voor één van de twee condities (n=556)

Conditiee 1 (EOP)
Conditiee 2 (52+)
beidee aangestreept

Basisonderwijs s

Voortgezet t
Onderwijs s

Beroepsonder-wijss en VE

59,4% %
29,2% %
11,4% %

61,1% %
28,6% %
10,3% %

71,7% %
18,5% %
9,8% %

Totaal l
62£% %
27,2% %
10,6% %

Kijkendd naar de landelijke spreiding bleek dat in het basisonderwijs vooral scholen
binnenn enkele besturen zich hadden aangemeld. Bovendien waren er opvallend weinigg basisscholen in de randstad die zich voor dit onderzoek hadden opgegeven. Navraagg leerde dat met betrekking tot ondersteuning de geraadpleegde (grote, veelal
zwarte)) scholen al veel ondersteuning hadden in de vorm van onderwijsassistenten,
Melkertfunctiess en banenpoolers. Ze deelden mee al moeite genoeg te hebben deze
aann te sturen. Ook speelde een rol dat de meeste scholen problemen voorzagen met
hett vervullen van de vacatures als alle ouderen voor 10% zouden moeten worden vervangen.. Het lerarentekort speelde zich op dat moment alleen nog in de randstad af.
Dee gegevens (schoolgrootte, postcode, aantal leraren van 50 jaar en ouder, BAPOgebruikk en denominatie) die bij de aanmelding overlegd dienden te worden, zijn
gebruiktt om een voorlopige selectie te maken. Het belangrijkste criterium is het aandeell ouderen geweest en heeft te maken met de volgende overweging: in het begin is
duidelijkk gemaakt wat de vergrijzing in combinatie met het leeftijdsafhankelijke
ziekteverzuimm voor gevolgen heeft voor het onderwijs. Aangezien de twee condities
afgeleidenn zijn van potentiële beleidsvoornemens die in de toekomst een rol gaan
spelen,, is ervoor gekozen scholen te selecteren die wat betreft hun leeftijdsopbouw
vergelijkbaarr zijn met de situatie waarin de meeste scholen zich over tien jaar bevinden.. De meest vergrijsde entiteiten zijn dientengevolge vooraan in de selectie terechtgekomen.. Het doel was om de externe validiteit zowel met betrekking tot de gehele
populatie,, als in tijd te vergroten. Dit betekent ook dat scholen met een aparte positie
zijnn geselecteerd en dat aanvankelijk onbekende en aan de vergrijzing gerelateerde
factorenn van invloed kunnen zijn op de resultaten van het onderzoek. Tweede overwegingg was het type school. In het VO en de BVE is gestratificeerd op type school
zodatt zowel categoriale scholen als brede scholengemeenschappen participeerden en
datt zowel zorg, techniek, economie als volwasseneneducatie meededen. Laatste
selectievariabelee was ligging opdat een gelijke verdeling over het land werd bewerkstelligd,, waarin zowel scholen in de grote steden zaten als scholen in minder
verstedelijktt gebied. Deze laatste variabele heeft vooral een rol gespeeld bij 'gelijke
geschiktheid'' op basis van de eerste twee overwegingen. Voor wat betreft het
basisonderwijss zijn enkele scholen in Amsterdam aangezocht mee te doen om ook
randstedelijkee scholen te betrekken in het project. Uiteindelijk zijn drie scholen bereid
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gevondenn in de eerste conditie (EOP) mee te doen en is de tweede conditie om eerder
genoemdee reden (lerarentekort) door de aangezochte basisscholen afgewezen. Er
wordtt derhalve geen informatie verkregen over de randstad in de 52+-conditie.
Bovendienn moet er rekening mee worden gehouden dat de inzet van deze scholen zeer
waarschijnlijkk anders is dan van de overige scholen.

6.66 Vergelijking
Opp dit punt kan een vergelijking worden gemaakt tussen het aandeel van scholen in
dee selectie met een bepaalde ligging, type of denominatie in vergelijking met
landelijkee gegevens en de totale groep aangemelde scholen. Bovendien wordt op de
volgendee paragraaf vooruitgelopen door de definitieve selectie ook in de tabellen op
tee nemen. In het basisonderwijs is een aanzienlijke oververtegenwoordiging van
scholenn in de provincie Noord-Brabant (tabel 6.2). Een verklaring hiervoor ligt in het
feitt dat Uitleg, waarin de oproep tot deelname is verschenen, over het algemeen niet
doorr schooldirecteuren wordt gelezen, maar wel door onderwijsadministratiekantoren
enn besturen. Meer actieve besturen hebben hun directeuren geattendeerd op het
onderzoek.. Op de ondervertegenwoordiging van sommige provincies is dezelfde
verklaringg van toepassing. Wat betreft de uiteindelijke selectie hebben zaken zoals het
oprichtenn van gelijksoortige koppels een grote invloed gehad.

TabelTabel 62 - Scholen in het basisonderwijs uitgesplitst naar provincie, percentages op
basisbasis van alle scholen (communicatie met CBS, '961'97) en de onderzoeksgroep
landelijkk (n-7287)
Groningen n
Friesland d
Drenthe e
Overijssel l
Flevoland d
Gelderland d
Utrecht t
Noord-Holland d
Zuid-Holland d
Zeeland d
Noord-Brabant t
Limburg g

aanmeldingen (n - 202)

4.8 8
6.9 9
4.3 3
8.0 0
2.4 4

1.0 0
2.5 5
3.5 5
4.5 5
4.5 5

13.8 8

10.4 4

selectie (n - 25)
0.0 0
12.0 0

6.6 6

7.4 4

0.0 0
4.0 0
0.0 0
8.0 0
4.0 0

12.6 6
17.8 8

17.3 3
19.8 8

16.0 0
12.0 0

3.5 5

1.0 0

0.0 0

12.9 9

20.3 3

6.4 4

7.9 9

32.0 0
12.0 0
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Kijkendd naar de schoolgrootte, met inachtneming van de ondergrens van 200 leerlingenn (gewogen10), komen de landelijke gegevens redelijk overeen met de steekproef
inn het onderzoek. Er is enige verschuiving naar de grotere scholen (tabel 6.3).

TabelTabel 6.3 - Scholen in het basisonderwijs naar schoolgrootte, percentages op basis
vanvan alle scholen (CBS, '961'97) en de onderzoeksgroep
aantall leerlingen
perr school

ii 180
181-240 0
2411 - 300
*301 1

landelijkk (n-7163) )
allee scholen

alleenn > 180

43,6 6
22,6 6
16,3 3
17,5 5

(2.5) )
39.0 0
28.2 2
30.2 2

aanmeldingen n
(nn - 202)

selectie e
(nn - 25)

2.5 5
21.3 3
34.2 2
42.1 1

3.7 7
14.8 8
25.9 9
55.6 6

Gezienn het feit dat alleen afzonderlijke entiteiten in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatiee zich mochten aanmelden, verschilt de indeling in categorieën in het
onderzoekk teveel van het CBS om een vergelijking te kunnen maken. De fusiegolven
vann de afgelopen en de komende jaren veranderen het middelbaar beroepsonderwijs
steedss meer in ROC Nederland". In het voortgezet onderwijs is wel vaak nog sprake
vann één school op één locatie. In tabellen 6.4, 6.5 en 6.6 worden vergelijkingen
gepresenteerdd op het gebied van richting, type en grootte.
TabelTabel 6.4 - Scholen in het voortgezet onderwijs uitgesplitst naar type, percentages op
basisbasis van alle scholen (CBS, '96/'97) en de onderzoeksgroep

vwo o
havo o
mavo o
(i)vbo o
vmboo (vbo en mavo)
avoo breed
bredee sg

100

landelijkk (n-718)

aanmeldingen (n - 251)

selectie (n - 18)

5.6 6
0.0 0
11.2 2
8.5 5
9.6 6
27.3 3
36.9 9

2.7 7
0.0 0
3.2 2
9.2 2
12.7 7
46.6 46.6
25.1 1

0.0 0.0
0.0 0.0
4.2 2
16.7 7
20.8 8
41.6 6
16.7 7

Het basisonderwijs kent gewogen en ongewogen leerlingenaantallen. Gewogen wil zeggen dat leerlingenn van bepaalde etnische afkomst of ouders met een lagere sociaal economische status maximaal
voorr 1.9 teilen: de formatie van zwarte scholen is daarom vaak ruimer en dus de klasgrootte kleiner.
Regionaall Opleidingen Centrum. Scholen in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie zijn ondergebrachtt in deze centra om de regionale arbeidsmarkt beter in contact te kunnen brengen met de opleidingen. .
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Uitt tabel 6.4 blijkt dat vooral de brede scholengemeenschap in de definitieve selectie
oververtegenwoordigdd is. In tabel 6.5 wordt duidelijk dat alleen kleinere scholen zijn
geselecteerdd in verband met de uitputting van het onderzoeksbudget.

TabelTabel 6.5 - Scholen in het voortgezet onderwijs uitgesplitst naar grootte, percentages
opop basis van alle scholen (CBS, '96/'97) en de onderzoeksgroep
aantall leerlingen
55 450
451-900 0
9011 - 1 3 5 0
1351-1800 0
;>> 1801

landelijkk (n-708) aanmeldingenn (n-262) )
18.8 8
24.7 7
22.2 2
16.6 6
17.6 6

13.0 0
32.8 8
32.1 1
16.4 4
5.7 7

selectiee ( n - 18)
16.7 7
58.3 3
25.0 0
0.0 0.0
0.0 0.0

Tenslottee tabel 6.6 waarin de denominatie van de scholen is afgezet tegen landelijke
gegevens.. Er is een lichte ondervertegenwoordiging van algemeen (en overig) bijzonderr onderwijs te detecteren.
TabelTabel 6.6 - Scholen in het voortgezet onderwijs uitgesplitst naar denominatie, percentagestages op basis van alle scholen (CBS, '96/' 97) en de onderzoeksgroep
landelijkk (n-820)
openbaarr
RK+PCC
algemeen/overigg bijzonder

19.1
53.0
27.8

aanmeldingen (n - 262)
26.7
58.8
14.5

selectie (n - 18)
33.3
54.2
12.5

6.77 Definitieve selectie
Allee potentiële deelnemers zijn bezocht met als doel een indruk te krijgen van de
organisatie,, sfeer en inrichting van de scholen en de adviezen mee te geven die bij de
beschrijvingg van de twee condities zijn genoemd. Bovendien werd vastgesteld
hoeveell FTE leraren op de teldatum 52 jaar of ouder waren en werd de onderzoeksverplichting,, nagenoeg volledige respons op de vragenlijsten en volledige medewerkingg bij andere onderzoeksactiviteiten, benadrukt. Tenslotte werd alle scholen
opdrachtt gegeven samen met het lerarenteam vast te stellen wat voor taken door de
nieuwee assistentie verricht zouden kunnen worden en te komen tot een functieomschrijving,, voor het geval de school in de EOP-conditie mee mocht doen. Op deze
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wijzee zouden de scholen die uiteindelijk in deze conditie terechtkwamen vanaf de
definitievee toekenning kunnen gaan werven en selecteren en zouden zij zich niet eerst
overr een functieomschrijving moeten buigen. Minder preferabel neveneffect van deze
beoogdee tijdwinst is dat scholen die uiteindelijk in de 52+-conditie gingen participerenn deze inspanning voor niets hebben geleverd. Het zou van naïviteit getuigen te
veronderstellenn dat dit geen negatief effect op de motivatie heeft gehad of een
bepaaldee vorm van teleurstelling heeft veroorzaakt. In een onderzoek waarbij de
uitvoeringg van de manipulaties in grote mate afhankelijk zijn van de onderzoeksgroep
zelff (actieonderzoek), speelt motivatie onder bijvoorbeeld het onderwijzend personeel
off de schoolleiding een vitale rol. In ieder geval moet worden geconstateerd dat de
eerstee conditie volledig op de voorgrond is komen te staan.
Naarr aanleiding van de bezoeken zijn telkens twee vergelijkbare scholen op basis van
onderwijstypee en ligging aan elkaar gekoppeld en zijn enkele scholen afgevallen. De
validiteitsbedreigingg selectie treedt op de voorgrond wanneer het gaat over het
afvallenn van deelnemers naar aanleiding van de bezoekronde. De reden hiervoor was
inn alle gevallen dat een ondoorzichtige organisatie weinig vertrouwen wekte in een
voorspoedigg verloop van het onderzoek. Overigens is dit bij slechts enkele scholen
hett geval geweest en blijft de bedreiging voor de externe validiteit wat dat betreft
beperkt.. De afweging was dat het participeren van deze scholen zou hebben geleid tot
zeerr gebrekkige onderzoeksgegevens (lage respons). In dat geval telt een beperkt effectt van selectie minder zwaar dan onvolledige gegevens met een bepaalde tendens.
Dee koppels zijn aan de opdrachtgever overlegd die op basis van het beschikbare
budgett en voorkeuren voor bepaalde typen scholen negen koppels in het VO, zeven in
dee BVE en twaalf in het BaO heeft uitgeselecteerd. Een belangrijke voorkeur was om
inn het kader van het studiehuis in het VO twee HAVO/VWO scholenkoppels te laten
participeren.. De afvallers in dit stadium zijn op een reservelijst terechtgekomen.
Doorr middel van munt opgooien zijn de scholen in de koppels toegewezen aan één
vann beide condities. Er hebben enkele omdraaiingen plaatsgevonden op basis van de
kenniss opgedaan in de verkennende gesprekken. De overweging die hierbij een rol
gespeeldd heeft is dat in deze gevallen beide scholen in het koppel liever in de andere
conditiee hadden gezeten. Dat zou betekenen dat twee scholen ongemotiveerd zouden
zijn.. Het omdraaien is dan in het kader van toegepast beleidsonderzoek het beste van
tweee kwaden: demotivatie of de manipulatie van de steekproeftrekking.
Nadatt de scholen eind juni was medegedeeld of en in welke conditie zij zouden gaan
deelnemenn hebben drie scholen zich alsnog teruggetrokken. Eén basisschool in het
noordenn omdat zij hadden gerekend op de EOP-conditie en in de randstad één VO- en
éénn BVE-school in de 52+-conditie die aangaven geen mogelijkheid te zien leraren te
vervangenn vanwege het gebrek aan onderwijzend personeel. De school voor
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voortgezett onderwijs is vervangen door een school op de reservelijst van buiten de
randstad.. Voor de basisschool was het niet mogelijk op korte termijn vervanging te
vinden.. Het zich terugtrekken van de BVE-instelling werd pas tijdens het experiment
bekendd gemaakt. Op formele (juridische) gronden bleek het onmogelijk deze school
tee vervangen zodat de onderzoeksgroep in deze sector gereduceerd werd tot 13
scholen. .
Dee toekenning van de aanvullende gelden is verzorgd door de financiële instelling
vann het ministerie van Onderwijs, het Cfi, en ernstig vertraagd, twee maanden na de
startt van het onderzoek, bij de scholen terechtgekomen. Hiermee is een zekere mate
vann goodwill verloren gegaan, die vooral in de eerste conditie effect zal hebben gehad
vanwegee de relatieve nieuwigheid van ondersteunend personeel ten behoeve van
leraren.. Het uitbreiden van BAPO is daarentegen een routinematigheid. Sommige
scholenn hebben de aanstelling van personeel in het kader van het onderzoek uitgesteld
totdatt de officiële toekenning was ontvangen. Dit betekent dat zowel ondersteuners
alss (vervangende) leraren niet aan het begin van het schooljaar zijn gestart wat in
sommigee situaties bezwaarlijk kan zijn. Zeker voor niet onderwijzend personeel is het
vann belang vanaf de start van een schooljaar de sfeer te kunnen inschatten en regels
vastt te stellen. Net als overal stuit het veranderen van regels na verloop van tijd ook in
scholenn op veel verzet. Regels die er vanaf het begin zijn, hoe verwerpelijk ook,
kunnenn daarentegen op ieders steun rekenen12. Ook foutieve correspondentie (veelal
vann financiële aard) door het Cfi kan tot de validiteitsbedreigingen zijn gaan behoren
inn die zin dat het onderzoek op dit punt in een negatief daglicht is komen te staan en
opp sommige scholen de motivatie van schoolleiders om hun lerarenteam aan te sporen
meee te werken aan de onderzoeksactiviteiten is geslonken.
Figuurr 6.3 geeft de steekproeftrekking weer en de tijdsspanne waarin de selectie heeft
plaatsgevonden. .

Overigenss werden de scholen in de gelegenheid gesteld als gevolg van deze vertraging tot 1 oktober
20000 de tijdelijke aanstellingen te verlengen mits de twee jaar niet wordt overschreden. Vanaf het begin
iss duidelijk gemaakt dat de wachtgeldverplichtingen na afloop voor rekening van het ministerie waren.
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FiguurFiguur 6.3 - Overzicht van het proces van steekproeftrekking.
januarii 1998

aprill 1998

oproepp Uitleg

->6000 locaties

selectiee op
basiss van

->622 scholen

leeftijdsopbouw w

voorkeur/budget. .

junii 1998

vv
->288 koppels*

opdrachtgever r

** uiteindelijk: 27 koppels en één BVE-school vanwege uitval.

6.88 Steekproefbeschrijving
Tabell 6.7 geeft weer hoeveel leraren meedoen in het onderzoek ten tijde van de eerste
meting.. De gegevens zijn uitgesplitst naar sector en conditie.

TabelTabel 6.7 - Aantallen proefpersonen uitgesplitst naar sector en conditie
Basisonderwijs s
conditiee 1 (EOP)
conditiee 2 (52+)
Totaal l

256 6
254 4
510 0

Voortgezet t
Onderwijs s
539 9
516 6
1055 5

Beroepsonder-wijss en VE
390 0
417 7
807 7

Totaal l
1185 5
1187 7
2372 2

Inn tabel 6.8 worden de gemiddelde leeftijd, de verdeling van mannen en vrouwen, het
aantall lesuren voor de klas, de betrekkingsomvang en het aantal jaren voor de klas
weergegevenn uitgesplitst naar sector en conditie. Tussen haakjes staan de standaarddeviaties.. Per sector is een MANOVA uitgevoerd om na te gaan of er verschillen
tussenn de condities bestaan. Met andere woorden: na wordt gegaan of de condities
vergelijkbaarr zijn op bovenstaande punten gezien de procedure voor de toewijzing
aann de condities.
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enen functiekenTabelTabel 6.8 - Gemiddelden en standaard deviaties op enkele persoonsmerkenmerken uitgesplitst naar sector en conditie
BasisonderwijsBasisonderwijs
EOPP
Leeftijdd
Geslacht**
Betrckkings-omvang g
Lesurenn per
week k
Jarenn voor

52+

Voortgezet Onderwijs
EOP

52+

Beroepsonderwijs en VE

EOP

52+

46.7 (9.40)
1.63 (0.48)
33.3 (9.68)

45.9 (9.73)
1.67 (0.47)
31.6 (1023)

49.82 (9.24)
1.35 (0.48)
29.65(10.10)

51.33(8.52)
1.28(0.45)
30.74(10.18)

45.6 (8.26)
1.35 (0.48)
31.8(10.25)

20.9 (6.60)

20.4

(6.41)

20.16 (6.43)

20.03(6.79)

19.5 (8.10)

20.8

(7.78)

22.1

21.1

(9.35)

20.61 (9.33)

22.27(8.64)

17.5 (8.02)

18.5

(7.27)

(9.4)

47.3 (6.53)
1.23 (0.42)
32.5 (10.04)

klas s

** man = 1, vrouw vrouw = 2

Hett blijkt dat in het basisonderwijs de twee condities op geen van de persoon- en
functiekenmerkenn verschillen (F<M7» 1.98, p - 0.08). In het voortgezet onderwijs zijn
well verschillen gevonden (F5JW7- 2.30, p - 0.04): de gemiddelde leeftijd is hoger in de
52++ conditie (Fl351 - 5.04, p « 0.03) en is, daarmee samenhangend, het gemiddeld
aantall jaar dat men voor de klas staat ook hoger (FI3SI - 5.34, p - 0.01). Tenslotte zijn
err ook verschillen in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie geconstateerd
(F3J088 - 3.72) op het gebied van leeftijd (F1J12 - 6.32, p - 0.01) en geslacht (F1312 10.34,, p - 0.00). In de conditie 52+ is de gemiddelde leeftijd hoger en werken er
relatieff meer mannen.
Dee samenhang van effecten op deze variabelen heeft te maken met de vervrouwelijkingg van het beroep. Bovendien hebben vrouwen in grotere mate parttime banen. In
wezenn kan de oudere, al lang voor de klas staande, man worden afgezet tegen de
jongere,, parttime werkende vrouw. Bij bovenstaande resultaten moet worden opgemerktt dat in het basisonderwijs en het beroepsonderwijs (en volwasseneneducatie)
aann een belangrijke aanname van gelijke varianties niet is voldaan. Dat betekent dat
dee betrouwbaarheid van de gepresenteerde resultaten voor wat betreft deze sectoren in
hett geding komt. Aanvullende t-toetsen met gevaar voor kanskapitalisatie bevestigen
echterr de resultaten.
Figurenn 6.4a t/m d geven een grafische indruk van bovenstaande gegevens en laten
enkelee verschillen tussen de sectoren zien. Hiermee wordt ook meteen duidelijk
waaromm kwantitatieve vergelijkingen tussen het basisonderwijs en de middelbare
sectorenn weinig inzicht verschaft: het betreft zeer verschillende populaties.
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FigurenFiguren 6.4a t/m d - Staafdiagrammen van enkele persoons- en functiekenmerken uit
gesplitstgesplitst naar sector en conditie
Gferrfctekfee leeftijd

Percentagee Aten
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B OO
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Inn figuur 6.5 wordt de leeftijdsopbouw van de deelnemende scholen voor het basisonderwijss per conditie weergegeven.

FiguurFiguur 6.5 - Leeftijdsopbouw in het basisonderwijs
Leeftijdsopbouww Basisonderwijs
60 0

500 H
40 0
— OO

30 0
200 -\
10 0
00
<35 5

100 0

EOP

-O--52++

35-45 5

45-55 5

>55 5

Uitt de figuren 6.5, 6.6 en 6.7 wordt duidelijk dat de leeftijdsopbouw in alle drie de
sectorenn en beide condities een gelijk patroon volgt. In het basisonderwijs is de
conditiee EOP iets meer vergrijsd dan de 52+ conditie. In de andere twee sectoren is de
conditiee 52+ iets meer vergrijsd dan de conditie EOP. Bovendien valt op dat in de
BB VE sector de lerarenpopulatie gemiddeld jonger is dan in het VO.

FiguurFiguur 6.6 - Leeftijdsopbouw in voortgezet onderwijs
Leeftijdsopbouww Voortgezet Onderwijs
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40 0
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FiguurFiguur 6.7 - Leeftijdsopbouw in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie
Leeftijdsopbouww Beroepsonderwijs en VE
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Bovenstaandee gegevens kunnen worden vergeleken met landelijke gegevens, die door
hett Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sectorbestuur Onderwijs worden
gepubliceerd.. Een inschatting kan worden gemaakt in hoeverre het gelukt is een
populatiee te selecteren, opdat hun leeftijdsopbouw als voorbeeld kan dienen voor het
gross van de scholen over vijf tot tien jaar.
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FiguurFiguur 6.8 - Leeftijdsopbouw in de drie onderwijssectoren BaO, VO en EVE {landelijkelijke gegevens van 1998, SBO jaarboek, 2001)
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Uitt figuur 6.8 wordt duidelijk dat met name in het basisonderwijs, maar ook in de anderee sectoren een relatief oude populatie in het onderzoek participeert.
Inn het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de aannamen die zijn gedaan.
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77 Aannamen

7.11 Inleiding
Inn dit hoofdstuk zal worden beschreven in hoeverre de manipulaties zijn uitgevoerd
zoalss ze tevoren zijn opgesteld. Bekeken wordt of aan de randvoorwaarden binnen het
huidigee onderzoeksontwerp is voldaan, opdat de hypothesen kunnen worden getoetst.
Dee meest cruciale aannamen in dit onderzoek voor wat betreft de conditie EOP zijn:
(1)) dat daadwerkelijk Extra Ondersteunend Personeel op de experimenteerscholen
aanwezigg is;
(2)) dit personeel goed functioneert ten behoeve van de leraren;
(3)) de leraren de mogelijkheid hebben gebruik te maken van de assistentie.
Voorr wat betreft de conditie 52+ wordt verondersteld dat de manipulatie ertoe leidt
dat: :
(4)) door alle leraren van 52 jaar en ouder een taakvermindering van tien procent
wordtt genoten;
(5)) dit niet interfereert met de BAPO-regeling.
Err zijn ook enkele aannamen die gelden voor beide condities. Invloeden van buitenaf
zoudenn in gelijke mate in beide condities, en dus conditie-onafhankelijk, moeten
plaatsvinden.. Desondanks staan de onderwijsontwikkelingen een stationaire situatie
inn de weg en moet worden beseft dat dit ook de realiteit van een veldexperiment is.
Opp schoolniveau zijn echter wel situaties denkbaar die het onderzoek frustreren, zoals
eenn wisseling van de wacht op directieniveau of grootscheepse reorganisaties en
fusies.. De houdbaarheid van bovenstaande aannamen zal worden bekeken. Ook is een
beschouwingg van de ontwikkelingen in het onderwijs tijdens het onderzoek van waardee voor de analyse van de aannamen en manipulaties.
Bijj een innovatief veldexperiment zoals dit, komen aannamen en onderzoeksresultatenn dikwijls overeen. Wanneer bijvoorbeeld het EOP niet goed functioneert wordt
niett aan aanname 2, die is opgesteld om de hypothesen te kunnen toetsen, voldaan.
Tegelijkertijdd is het hoe en waarom van het disfunctioneren een onderzoeksresultaat,
waarmeee scholen die EOP willen aanstellen hun voordeel kunnen doen.
Hett is niet de gewoonte een veldonderzoek in een methodologisch, controleerbaar
kaderr te plaatsen. Het gaat vaak om een exploratieve onderzoeking of het oplossen
vann een ad hoc probleem, waarbij de inhoud van de informatie voorop staat. Het is
immerss zaak om een probleem uit de maatschappij te analyseren en binnen afzienbare
tijdd concrete oplossingen aan te dragen en niet (aanvullend) bewijs aan te voeren voor
eenn wetenschappelijke theorie. In een dergelijke beleidsmatige veldomgeving wegen
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dee moeite en kosten van een zuiver wetenschappelijke aanpak niet op tegen de
meerwaardee van wetenschappelijk onderzoek. Slechts in enkele gevallen is sprake
vann een overlap tussen beleidsonderzoek en wetenschappelijk onderzoek (coïncidentieonderzoek). .
Bijj beleidsonderzoek zijn de financiële belangen vaak groot. Een beslissing om alle
lerarenn een uitbreiding van de arbeidsduurverkorting te geven van enkele procenten,
betekentt een toename van de onderwijsbegroting met vele tientallen miljoenen. Het is
omm die reden zinnig om het nut van een dergelijke uitbreiding nauwkeurig te
onderzoeken,, in plaats van op basis van enkele interviews hierover een beslissing te
nemen.. De kans op niet generaliseerbare effecten vanwege een kleine steekproef is te
groott om een dergelijk risico te aanvaarden. Ook in strategisch en sociaal opzicht
heeftt een opdrachtgever belang bij een meer verantwoorde methodologie van
onderzoek.. Op deze wijze neemt immers de kans op valide resultaten van onderzoek
alss basis voor besluitvorming toe.

7.22 Aannamen Extra Ondersteunend Personeel
Inn totaal zijn er 58 personen aangesteld waarvan 73% vrouw is. De gemiddelde
leeftijdd van de ondersteuners is 36,8 jaar met een minimum van ruim 20 jaar en een
maximumm van 50 jaar. Er is op verschillende manieren geworven, zelfs binnen
scholen.. In tabel 7.1 staan de manieren van werven met de frequenties en percentages.
Inn de focus groups met schoolleiders is gebleken dat het intern oplossen ook op
termijnn de meeste tevredenheid oplevert. Dat is ook niet zo verwonderlijk aangezien
dee ondersteunende functie wordt vervuld door iemand die men kent en voorheen als
bijvoorbeeldd vrijwilliger werkzaamheden verrichtte.

TabelTabel 7.1 - Manier van werven extra ondersteunend personeel
manierr van werven
advertentie e
arbeidsbureau u
externn verzocht te solliciteren
intern n
wachtgelderr bestuur
mededelingg schoolorgaan
uitzendbureau u
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frequentie
16 6
99
88
10 0
33
55
55

percentage
28,6 6
16,1 1
14,3 3
17,9 9
5,4 4
8,9 9
8,9 9

Inn tabel 7.2 wordt telkens de belangrijkste reden genoemd die het extra ondersteunend
personeell opgaf. De 'wens om uiteindelijk leraar te worden' is opvallend. Ook kiezen
enkelenn deze baan ondanks een afgeronde pedagogische academie omdat ze de verantwoordelijkheidd om voor een klas te staan niet meer willen (baan in de luwte).

TabelTabel 7.2 - Reden van solliciteren
redenn solliciteren
aansluitingg bij opleiding
mett kinderen werken
meerr afwisseling
baann nodig
wenss leraar te worden
baann in luwte

frequentie e

percentage e

55
19 9
44
15 5
99
44

8,9 9
34,0 0
7,1 1
26,8 8
16,1 1
7,1 1

Overr het algemeen zijn er ondersteunende krachten gevonden met een hoge vooropleidingg en veel werkervaring. Veel herintredende moeders zijn nu werkzaam als
leraarsassistent.. Opvallend in tabel 7.3 is dat zelfs universitair geschoolden de functie
vann ondersteuner vervullen.

TabelTabel 7.3 - Hoogste vooropleiding extra ondersteunend personeel
hoogstee vooropleiding
vbo/lbo o
mavo/mulo o
havo/hbs s
mbo o
hbo o
WO O

frequentie e

percentage e

44
77
33
22 2
15 5
33

7,1 1
12,5 5
5,4 4
39,3 3
26,8 8
5,4 4

Meerr dan 35% werkt al vele jaren en voor slechts enkelen is dit de eerste baan (vooral
naa opleiding MDGO-SPJ). Interessant is dat mensen met werkervaring in het bedrijfslevenn in ondersteunende functies vrijwel allemaal aangeven dat er in het onderwijs
zeerr inefficiënt wordt gewerkt en dat er een gesloten cultuur heerst. Uiteindelijk zijn
err 48 leraarsassistenten (83%), 7 activiteitencoördinatoren en 3 sociaal psychologisch
medewerkerss aangesteld. Daarbij moet worden opgemerkt dat sommige leraarsassistentenn die zich met de absentie bezig houden ook een meer sociale functie
vervullen.. Bovendien is er een grote overlap bij de activiteitencoördinatoren met
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takenn van de leraarsassistent. Gemiddeld werkt het ondersteunend personeel 30 uur
perr week, waarbij dezelfde formule wordt toegepast als bij leraren betreffende vakantiee en compensatie daarvoor tijdens schoolweken.

FiguurFiguur 7.2 - Bezoldiging van de assistentie in onderwijsschalen (leraren krijgen
schaalschaal 10 tot 12, Melkerts schaal 1 en conciërges schaal 4)

3-hoogg

4-0

4-hoog

Overr het algemeen zijn de leraarsassistenten in het basisonderwijs in schaal 3 aangesteldd (Figuur 7.2). Soms is iemand in schaal 4 aangesteld met gevolg dat er minder
urenn beschikbaar zijn. In het VO en de BVE is uitgegaan van schaal 4 voor
leraarsassistentenn en schaal 6 voor activiteitencoördinatoren. De schalen daarboven
zijnn voor sociaal psychologisch medewerkers. In bovenstaande figuur staat de verdelingg van de schalen voor alle drie de sectoren tezamen.
Onderr schoolleiders van scholen in de conditie EOP is een schriftelijke inventarisatie
gedaann naar de assistentie, waaronder de vijf belangrijkste taken. Aangevuld met
transcriptenn van groepsgesprekken en interviews onder schoolleiders, leraren en
ondersteuners,, kunnen enkele clusters van taken worden vastgesteld, die tot de functie
vann assistent behoren. Ook kan het functioneren van de assistenten enigszins in kaart
wordenn gebracht. De onderwerpen in de open interviews met de assistenten waren
voornamelijkk gericht op het takenpakket, de aansturing, de werkplek en het contact
mett leraren, leerlingen en andere ondersteuners. In de gesprekken met de leraren zijn
dee volgende onderwerpen aan bod gekomen: informatievoorziening over het project,
ontstaann van het takenpakket, aansturing en afstoten van werkzaamheden.
Dee inventarisatie van taken levert in het basisonderwijs een interessante tweedeling
op.. Aan de ene kant zijn er leraarsassistenten die zelden in de klas komen, aan de
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anderee kant zijn er assistenten die primair betrokken zijn bij het lesgeven. Een
combinatiee van beide komt zelden voor.

TabelTabel 7.4 - Differentiatie in twee soorten leraarsassistent in het basisonderwijs
leraarsassistentt buiten de klas

leraarsassistentt in de klas

aanmaakk van lesmateriaal (kopiëren, brochures leesgroepjee begeleiden
opvragen,, plastificeren)
helpenn met knip-, plak- en ander knutselwerk
klaarzettenn lesmateriaal
archiveringg (van onder meer leerlingdossiers)

toezichtt op de groep terwijl de leraar met
enkelee leerlingen apart werkt (o.a. in
combinatiegroep) )

abonnementenadministratie e

helpenn werk inhalen van leerling die ziek is
geweest t

invoerenn gegevens in de computer (LVS,
resultaten) )

individueell met leerling begrippen en kleuren
behandelen n

opnemenn schooltelevisie

leestestt afnemen en terugkoppelen naar leraar

pleinwacht t

taalzwakkee leerlingen begeleiden

klassikaall afnemen toetsen
(routinematig)) nakijkwerk
administratiee absenten
uitwerkenn lesmateriaal
organisatiee excursies
toezichtt bij vervoer klas
orthotheek k
correspondentiee leraren

Gesprekkenn met de leraren en schoolleiders hebben voorts aan het licht gebracht dat
verschillendee motivaties hebben geleid tot één van beide typen leraarsassistent. In de
eerstee plaats bestaat er schroom onder leraren om anderen het vuile werk op te laten
knappen,, dat wil zeggen: de zaken die zij als 'het vuile werk' beschouwen. In dat
gevall zal men niet zo gauw kopieerwerk of routinematig nakijkwerk afgeven, maar
eerderr taken die dichter bij het lesgeven staan. Men kiest dan voor taken die een
toevoegingg zijn voor de organisatie en het onderwijs veelal leidend tot het tweede
type.. In de tweede plaats zijn de culturen op de verschillende scholen zeer divers.
Sommigee scholen kennen een strikte eilandencultuur, terwijl in andere scholen de
deurenn open staan en een hoge mate van overleg gewoon is. In een dergelijke cultuur
iss men eerder geneigd de leraarsassistent binnen de klas te halen. In de derde plaats is
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dee aanwezige ondersteuning een belangrijke factor. Op sommige scholen kan men gebruikk maken van een uiterst capabele Melkert-functionaris, WGW-er of banenpooler,
terwijll op andere scholen de directeur zelf de vuilnis aan de straat zet. Scholen die de
beschikkingg hebben over alleen maar onderwijzend personeel zijn snel geneigd de
leraarsassistentt ook op huishoudelijk vlak, buiten de klas, in te zetten (afwas, koffie
enn thee zetten).

TabelTabel 7.5 - Clusters van taken van de leraarsassistent in het VO en de BVE
AA
Surveillance e

BB

CC

Absenten n

Cijferss en
nakijken n

DD

EE

FF

GG

Toetsenen n Secretarieel l Les-materiaal l TOA-techniek k
(VBO) )
proefwerken n

digitaliseren n kopiërenn en
practica a
correspondentie ebestellen n
ophalenn uit
klaarleggen n
voorbereiden n
leraar r
klassen, ,
opvragen n
multiplee choice
zelfstudie, ,
verzorgen n
ordenenn en
bedrijfsmate-- instructiee bij
proefwerken n opmaken n
studiehuis, ,
digitaliseren n nakijken n
riaal riaal
praktijkon-typewerk k
OLC C
roosterenn BBL
derdelen, ,
registrerenn uit
opvragen
n
(BVE) )
telefonische e
standaard d
opvangg klas bij
assistentiee in
afspraken n
bedrijfsbro-absentiee leraar portierslocatie e nakijkwerk k aanschrijven n
deles s
(stage-- en
chures
s
nabellen
n
BBLL (BVE)
strafwerk k
werkplekken) )kopiërenn en
kleinee reparaties
proefwerken, ,
aan n
aanleveren n
kopiëren n
toetsenn en
praktijklokaal l
absenten-- en magazijn n
examens s
en n
roosterover-- bijhouden n
lesmateriaal l
afnamee van
zichten n
ontwikkelen n opruimenn na
(inhaal)proef-notuleren n
posterr voor
werken n
praktijkles s
overleg g
projectgericht t
aanwezigg bij
werken n
OERs s
videopresen-uitwerken
n
tatie e
(BVE) )
surveillancee in
stagemappen n
huiswerkklas s
verzamelenn en
ordenen n
(BVE) )
pauzes s

leerlingge-gevens s
invoeren n
archivering g
handelingen n
administreren n

Inn het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie zijn
enkelee clusters aan te geven waar de leraarsassistent voor verantwoordelijk is geworden.. De activiteitencoördinator en de sociaal psychologisch medewerker staan enigszinss geïsoleerd, aangezien hun takenpakket veel meer specifiek is. De activitei-
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tencoördinatorr houdt zich bezig met: de organisatie en begeleiding van vieringen en
sportdag,, de organisatie en begeleiding schoolreizen en excursies, het ontwikkelen en
organiserenn van schooltentoonstellingen, themaweken en vieringen, de organisatie en
coördinatiee van naschoolse activiteiten, kaartjesdistributie en culturele agenda bijhouden,, het verzorgen van naschoolse activiteiten (schaakmiddag), de organisatie en in
dee school halen van (interculturele evenementen (dichters, toneel) en het begeleiden
vann de schoolkrant en de leerlingenraad. De sociaal psychologisch medewerker is
vertrouwenspersoonn voor leerlingen, behandelt conflicten tussen leerkracht en
leerling,, legt contact tussen ouders en school, kan een rol spelen bij het contact met
anderstaligee ouders en kent de sociale kaart en verwijst aan de hand daarvan.
Overr het algemeen bestaat het takenpakket van de leraarsassistent uit combinaties van
dee clusters in bovenstaande tabel. Slechts in enkele gevallen, afhankelijk van de
problematiekk van een bepaalde school, wordt de assistentie specifiek ingezet op zaken
zoalss de absentie of de Onderwijs en Examen Reglementen (OER) in de B VE die met
ingangg van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) tot een aanzienlijke administratievee taakverzwaring in deze sector hebben geleid13.
Watt betreft aanname 2, het naar behoren functioneren van de assistentie, zijn slechts
enkelee uitzonderingen aan te wijzen waar hiervan in negatieve zin sprake was. Een
enkelee school heeft bijvoorbeeld een verkeerde keuze gemaakt bij de werving en
selectie.. Op twee scholen heeft het gebrekkig functioneren van de assistentie geleid
tott langdurig ziekteverlof. Op beide scholen hebben de assistenten het gevoel (gehad)
tee weinig werk te hebben gekregen. De oorzaak hiervoor lag in de angst van de
schoolleidingg na afloop van het project de taken die de assistent zolang had waargenomenn niet meer door de leraren uitgevoerd te krijgen. In feite werden de assistentenn hier alleen ingezet voor toegevoegde zaken en niet om de leraren te ontlasten. In
beidee gevallen speelt gebrek aan motivatie in het project ook een rol. Zij gaven de
voorkeurr aan de 52+-conditie en gaven tijdens het project ook aan hier volledig op te
hebbenn gerekend.
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In de oude situatie verzorgden de Landelijke Organen Beroepsonderwijs (LOB) de examens. Zij
nodigdenn in samenspraak met de school de deelnemers uit op een bepaalde dag om een examen of
deeltoetss te komen afteggen en zorgden ervoor dat de juiste examens aanwezig waren. De Wet Educatie
Beroepsonderwijss (WEB) is onder andere opgesteld om de BVE-instellingen meer zelfstandigheid te
geven.. Dit betekende ook dat zij voor de kwaliteit van het onderwijs en de examens verantwoordelijk
werden.. Om enige controle op de kwaliteit te behouden is de externe legitimering ingevoerd. Scholen
dienenn hun onderwijsplannen en examens bij de LOB's aan te melden ter keuring. Het resultaat is dat
iederee leraar opnieuw het wiel uitvindt en dat de administratieve rompslomp nu bij de scholen (en dus
leraren)) ligt. Sommige scholen hebben de schade proberen te beperken door samenwerkingsverbanden
aann te gaan met andere opleidingscentra met als doel een examenbank te ontwikkelen. De onderwijsstof
verandertt echter in rap tempo en de administratieve rompslomp blijft. In de sector techniek kan men
meerr dan tien verschillende opleidingen binnen één leerjaar en één klas terugvinden. Werken met
klassenn van drie of vier leerlingen is immers niet te bekostigen.
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Mett betrekking tot aanname 3 delen de ondersteuners mede dat ze voor gemiddeld
ietss minder dan de helft van het lerarencorps werk verrichten. De ondersteuners geven
tweee verklaringen voor het feit dat sommige leraren geen gebruik van hun diensten
maken,, ondanks dat de mogelijkheden van de assistentie op vele wijzen aan hun
kenbaarr zijn gemaakt. Aan de ene kant hebben ondersteuners het gevoel dat oudere
lerarenn moeite hebben, nu ze al vele jaren op een bepaalde manier werken, hun baan
anderss in te richten. Aan de andere kant is er een meerderheid aan assistenten die het
gevoell heeft dat niet leeftijd maar persoonlijkheid van grote invloed is. Het zijn de
lerarenn die over het algemeen op een eiland werken en het gevoel hebben dat bij hen
inn de keuken wordt gekeken als er iemand in de klas assisteert of op een andere
manierr inzicht krijgt in hun wijze van werken. In het basisonderwijs is voldaan aan
aannamee drie, in de andere twee sectoren geldt dit voor een (aanzienlijk) deel van de
leraren.. Deze laatste constatering is reden geweest een vragenlijst te construeren
waarinn nagegaan wordt in hoeverre en voor welke taken leraren gebruik maken van
dee assistentie. Het effect van het gedeeltelijk ontbreken van deze aanname kan zo
wordenn opgespoord. In het volgende hoofdstuk komt deze vragenlijst aan de orde. In
hoofdstukk 9 worden de resultaten hieromtrent verder uitgewerkt.
Samenvattendd kan worden gezegd dat aan de eerste drie aannamen is voldaan. Wel is
eenn tweedeling te constateren van leraren die wel of niet gebruik maken van de
assistentie.. Deze lijkt in grote mate samen te hangen met de bereidheid van de leraar
omm taken af te stoten. Iedereen die wilde, kon gebruik maken van assistentie.

7.33 Aannamen conditie 52+
Dee eerlijkheid gebiedt te melden dat deze aannamen niet specifiek zijn onderzocht.
Tijdenss schoolbezoeken zijn enkele voorvallen naar buiten gekomen waaruit blijkt dat
niett overal aan deze aannamen is voldaan. In de eerste plaats zijn er twee scholen die
tee maken hebben gehad met een grootscheepse fusie of reorganisatie. Dat betekent in
dee regel dat een deel van het personeel van de deelnemende locatie naar een andere
locatiee vertrekt en nieuwe gezichten van andere locaties de school binnenkomen. Het
gevolgg is dat een aantal 52 plussers met tien procent taakvermindering weggaat en
eenn aantal 52 plussers zonder taakvermindering daarvoor in de plaats komt. Dit leidt
tott een verdunning van het effect. Ook wanneer de nieuwe leraren alsnog taakverminderingg krijgen zal het altijd om een relatief korte periode gaan.
Enkelee basisscholen hebben aangegeven dat het lerarentekort, waardoor ze in geval
vann ziekte geen vervanging konden krijgen, hen genoopt heeft een beroep te doen op
dee leraren die taakvermindering naar aanleiding van het onderzoek hadden gekregen.
Inn dat geval hebben leraren een tijdelijke uitbreiding gekregen en in sommige
gevallenn heeft dat geleid tot een baan groter dan één fulltime equivalent ( U t ) .
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Watt betreft de interferentie met de BAPO-regeling is de scholen bij de start van het
projectt dringend verzocht de inkoop van BAPO vast te leggen alvorens de leraren
medee te delen in welke conditie zij terecht waren gekomen. Op deze wijze hebben de
lerarenn die anders ook BAPO hadden genomen niet de kans gehad om BAPO in te
ruilenn voor gratis taakvermindering door het onderzoek. Het is goed mogelijk dat
sommigee leraren een gok hebben genomen, hoewel tijdens het onderzoek is gebleken
datt er leraren van niet-deelnemende locaties naar deelnemende locaties zijn overgebrachtt om juist mee te kunnen doen. Onder andere is dit toegepast bij een dreigende
overspannenheid. .
Bovenstaandee gebeurtenissen zijn voor zover bekend slechts sporadisch voorgekomen.. Over het algemeen is aan de aannames voldaan.

7.44 Overige Aannamen
Enkelee onderwijsontwikkelingen zijn in hoofdstukken 1 en 3 aan de orde gekomen.
Tijdenss het onderzoek hebben op het gebied van de beroepsvoorwaarden weinig
veranderingenn plaatsgevonden. De gebruikelijke CAO-onderhandelingen hebben zich
voorgedaann en een loonsverhoging van 3,5% is doorgevoerd. Dit staat in schril
contrastt tot de onderwijsvernieuwingen die elkaar in rap tempo hebben opgevolgd. In
hett voortgezet onderwijs is het onderzoek begonnen in de tijd dat de eerste hobbels
vann de basisvorming waren gladgestreken en de tweede fase zijn opwachting maakte.
Dezee op HAVO en VWO gerichte verandering is ingevoerd tijdens het onderzoek.
Sommigee scholen effectueerden dat in het eerste jaar, de rest in het tweede jaar. Het
VBOO is tijdens het experiment ook in beweging geweest, leidend tot de samenvoeging
vann MAVO en VBO tot VMBO, bestaande uit een theoretische leerweg, een praktijkleerweg,, een combinatie van de eerste twee en een individuele stroom. De belangrijksterijkste invloed die beide ontwikkelingen op het onderzoek hebben gehad is dat er
ingrijpendee vakinhoudelijke veranderingen plaatsvonden en het beroep van leraar in
veell gevallen drastisch veranderde. Dit leverde de nodige weerstand op. In het beroepsonderwijss en de volwasseneneducatie is het onderzoek tezamen met de WEB
(Wett Educatie Beroepsonderwijs) van start gegaan. In hoofdstuk 11 wordt verder
ingegaann op deze ontwikkelingen in relatie tot het extra ondersteunend personeel.
Hett is nu de vraag in hoeverre de genoemde ontwikkelingen specifieke invloed hebbenn gehad. Het studiehuis is typisch een situatie waarin de leraarsassistent prima kan
wordenn ingezet bij surveillance en leerlingen de weg kan wijzen naar leermaterialen
(bijvoorbeeldd ICT). Deze conditie afhankelijke invloed verstoort aan de ene kant een
nauwkeurigee vergelijking. Echter, een vergelijking van een hypothetische situatie is
weinigg waard wanneer deze niet (meer) zal voorkomen.
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7.55 Slotsom
Overr het algemeen mag, overigens niet geheel onverwacht, gesproken worden van
eenn turbulent verloop van het onderzoek. Wellicht heeft het onderzoek in deze
periodee meer onrust veroorzaakt dan een verlichtende functie gehad in de EOPconditie.. Het experiment is dikwijls aangeduid als een evolutie-, groeiexperiment of
actieonderzoek,, aangezien de manipulaties in grote mate door de onderzoeksgroep
zelff zijn vormgegeven. De functie van ondersteuner heeft vaak een ingrijpende ontwikkelingg doorgemaakt, voordat sprake was van uitkristalliseren. In wezen is alleen
hett tweede experimentele jaar stabiel verlopen. Het einde van het experiment heeft
echterr als gevolg van onzekerheid over de toekomst opnieuw tot onrust geleid.
Mett redelijke zekerheid kan echter worden gezegd dat de manipulaties plaats hebben
gevondenn zoals vooraf opgesteld en dat er een basis voor het werken met assistentie
aanwezigg is geweest. In hoeverre ook daadwerkelijk een verlichting kan worden
geconstateerdd is onderdeel van het experiment zelf en niet van de voorwaarden
waaronderr het plaatsvindt. Daarover in hoofdstuk 9 meer.
Eenn turbulent verloop is goed en slecht. Een enigszins chaotische situatie kan ideaal
zijnn om beleidsonderzoek te bedrijven, omdat er ruimte is voor ad hoc veranderingen
enn de resultaten een hoge mate van flexibiliteit toelaten. De mogelijkheid ontstaat een
oplossingg voor een praktijkprobleem te vinden. De keerzijde is dat deze situatie
dermatee complex wordt dat belangrijke en minder belangrijke factoren slechts met
moeitee kunnen worden onderscheiden.
Inn het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de meetinstrumenten die een hoofdrol
vertolkenn in de toetsing van de onderzoekshypothesen uit hoofdstuk 5.
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88 Onderzoeksinstrumenten

Inn dit hoofdstuk worden de operationalisaties van de te meten constructen beschreven.
Hett gaat daarbij om louter kwantitatieve gegevens die met name op een confirmatieve
manierr worden geanalyseerd. De kem is dat een manipulatie is toegepast, twee
conditiess zijn ontstaan en dat nu moet worden nagegaan of de arbeidstevredenheid, de
stresss en het ziekteverzuim als gevolg van de manipulatie in de ene conditie zijn
verbeterdd ten opzichte van de andere. Tevens is een instrument ontwikkeld om na te
gaann in welke mate en op welke terreinen leraren gebruik zijn gaan maken van het
extraa ondersteunend personeel.

8.11 Stress en Arbeidstevredenheid
Dee belangrijkste vragen die dienen te worden beantwoord ten einde tot een
operationalisatiee van arbeidstevredenheid en stress te kunnen komen, zijn:
-- zijn er bestaande instrumenten van stress en arbeidstevredenheid en wat is hun
kwaliteit? ?
-- zijn deze bruikbaar voor het onderzoek?
Bovendienn is het van belang een theoretisch kader te ontwikkelen om de gekozen
operationalisatiee te kunnen beoordelen op betrouwbaarheid en validiteit. Een modelmatigee en inhoudelijke theorie is reeds in hoofdstuk 2 uiteengezet. Deze zal dienen als
referentiee bij de beoordeling van het instrument.

8.22 Bestaande instrumenten
Inn de besproken literatuur uit hoofdstuk 2 komen verschillende operationalisaties van
arbeidstevredenheidd en stress naar voren. Eerst zal worden ingegaan op de metingen
vann stress.
Dee meeste aandacht is uitgegaan naar de identificatie van bronnen van stress.
Onderwijzendd personeel wordt een algemene vraag voorgelegd zoals: 'in welke mate
bentt u het eens met de volgende stellingen?' of 'geef de mate van stress aan die de
volgendee situaties veroorzaken'. Vervolgens wordt een reeks attitudes of situaties
weergegeven,, waarbij de proefpersonen doorgaans met behulp van een vijfpuntschaal
aann kunnen geven in hoeverre ze het eens zijn met de stelling of hoe stressvol de
situatiee is. Er wordt vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt van vragenlijstonderzoek.
Slechtss in een enkel geval zijn interviews afgenomen (Dunham, 1992). Wel worden
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interviewss bij de constructie gebruikt om een beeld te krijgen van mogelijke
onderwerpenn (Chaplain, 1995). Het komt af en toe voor dat proefpersonen twee vragenn gesteld krijgen: hoe vaak komt deze situatie voor? en hoe stressvol is deze
situatie?? (o.a. Fimian, 1984).
Ditt gebied laat zich typeren door exploratieve factoranalyse. Doorgaans wordt
bekekenn in welke mate de voorgelegde attitudes of situaties gemeenschappelijke
kenmerkenn hebben. Het aantal attitudes of situaties dat wordt voorgelegd is erg
verschillend.. Van tests met meer dan honderd potentiële bronnen van stress tot
vragenlijstjess van één of enkele items. Over de karakteristieken van de items zelf
wordtt over het algemeen met weinig details gesproken. Het is doorgaans onbekend of
eenn vragenlijst betrouwbaar is en validiteitvraagstukken worden zelden aangeroerd. In
hett beste geval wordt melding gemaakt van het percentage verklaarde variantie in de
principalee componentenanalyse. Chaplain (1995) en Fimian (1984) vormen uitzonderingenn binnen de geraadpleegde literatuur door alphacoêfficiënten te rapporteren.
Bovenstaandee leidt tot de opvatting dat de geraadpleegde literatuur geen dienst kan
doenn als bron van een meetinstrument van stress onder leraren. De onderwerpen die
besprokenn zijn in hoofdstuk 2 zijn wel waardevol. Een meetinstrument zal ontwikkeld
moetenn worden op basis van deze onderwerpen. Interessant is nu dat de literatuur naar
arbeidstevredenheidd in modelmatig opzicht minder ontwikkeld is. Empirisch gezien
wordtt echter een veel gedetailleerdere beschrijving gegeven van het gebruikte
materiaall dan in het stressonderzoek. De eerder geconstateerde overlap tussen stress
enn tevredenheid onder leraren kan derhalve leiden tot één instrument, mogelijk afgeleidd uit de instrumenten van arbeidstevredenheid, die voorhanden zijn.
Watt direct opvalt in de literatuur over arbeidstevredenheid is dat er een grote discrepantiee bestaat tussen de theorie en de operationalisaties. Taylor en Tashakkori (1994)
beschrijvenn een hele reeks van intrinsieke en extrinsieke factoren en operationaliseren
ditt met slechts vijf algemene items die de volgende omschrijvingen krijgen: 'looking
forwardd to each day', 'feeling satisfied with job', 'would become teacher again',
'doingg best at teaching is waist of time' en 'being happy just to get through the day'.
Naarr aanleiding hiervan kunnen zij met één factor 50% van de variantie verklaren.
Ookk de NCES (1997) presenteert een theoretisch kader met intrinsieke en extrinsieke
satisfactiee maar beperkt zich in de operationalisatie tot drie items: 'how long do you
plann to remain in teaching?', 'if you could go back to your college days would you
choosee teaching as a career again?' en 'to what degree do you agree or disagree with
thee statement 'I sometimes feel it is a waste of my time to try to do my best in
teaching".. Hill (1994) gebruikt daarentegen een lijst met bronnen (bijvoorbeeld:
relatiee met kinderen, relatie met ouders) van 'satisfiers' en 'dissatisfiers'. Zoals al eerderr is geconstateerd komt het presenteren van bronnen ook in de meetinstrumenten
vann stress geregeld voor.
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Ookk komt het voor dat onderzoekers arbeidstevredenheid met één item operationaliserenn (Borg, Riding & Falzon, 1991). Zij hebben hiermee de samenhang met stress
onderzochtt en een 'omgekeerde' relatie gevonden. Ook Chaplain (1995) heeft een ,
dergelijkee samenhang gevonden, behalve op het gebied van het gedrag van leerlingen,
mett behulp van een operationalisatie met één item. Het verschil met Borg e.a. is dat
Chaplainn naast algemene satisfactie ook andere onderwerpen aansnijdt. Hij bedient
zichh daarbij van één algemene vorm van vragen: *Are you satisfied with ... ?'. Ook
Griffin,, Tesluk en Jacobs (1995) maken gebruik van een dergelijke uniforme manier
vann vragen: To what extent are you satisfied with ... ?\ Met deze vorm van vragen
behalenn zij overigens zeer behoorlijke betrouwbaarheden (rond de 0.95, behalve de
schaall over de 'administration': 0.63) op schalen bestaande uit drie items (behalve de
algemenee schaal, deze heeft er twee). Dit kan echter goed worden verklaard uit de
uniformee manier van meten; wanneer immers drie keer dezelfde vraag wordt gesteld
zall hier een betrouwbaarheid van tegen de 1 uit voortkomen, maar moet het meetinstrumentt op grond van de erbarmelijke validiteit worden aangepast. Lam, Foong en
Mooo (1995) operationaliseren arbeidssatisfactie met vijf algemene items waaronder:
'II am satisfied with teaching as a profession for me' en 'I find class instruction
contributess to my satisfaction'. Dit leidt tot een acceptabele betrouwbaarheid (0.83)
enn ook met betrekking tot de validiteit is sprake van een model met samenhangende
factorenn (convergente validiteit). Onder andere zijn autonomie en commitment
belangrijkee verklarende factoren van arbeidstevredenheid.
Slechtss enkele auteurs hanteren een theoretisch kader met enkele aspecten van
arbeidstevredenheidd in operationele zin. Travers en Cooper (19%) gaan uit van acht
onderwerpenn en meten deze met in totaal 15 items waarover door de auteurs geen
psychometrischee gegevens worden verstrekt. Wel geven zij aan dat twee stressitems,
overr het management en promotiekansen, een groot deel van de variantie op de
gesommeerdee arbeidstevredenheidschalen kunnen verklaren. Bovendien blijkt er
voorall een samenhang te bestaan tussen 'dissatisfactie'-vragen en de stressvragen
(bronnen).. Dit kan een indicatie zijn dat een 'negatieve' wijze van stellen van grotere
invloedd is op de samenhang dan de inhoud van een item. Zoals al eerder vermeld
heeftt ook Prick (1983, 1987) een arbeidstevredenheidstest geconstrueerd, met attitude-itemss als: 'ik ben met mijn beroep zeer tevreden' en 'wanneer ik dee kans daartoe
kreeg,, zou ik een andere baan nemen', waarbij proefpersonen op een vijfpuntsschaal
moetenn aangeven in welke mate zij het (on)eens zijn met de gegeven uitspraak. De
gerapporteerdee betrouwbaarheden zijn behoorlijk hoog ondanks een relatief klein
aantall items per schaal. Zoals ook al eerder beschreven is deze vragenlijst bij
verschillendee gelegenheden opnieuw gebruikt (OTO, 1988; Vermeulen, 1994) en
heeftt de algemene schaal bij Vermeulen bijvoorbeeld een betrouwbaarheid van 0.92,
waarmeee steun wordt verkregen voor de stabiliteit van het instrument.
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Wanneerr de hierboven beschreven meetinstrumenten van arbeidstevredenheid naast
elkaarr worden gelegd kan tabel 8.1 worden geconstrueerd. Hieruit moet worden
geconcludeerdd dat over de test van Prick de meeste informatie beschikbaar is. Uit
dezee informatie blijkt bovendien dat het hier gaat om een redelijk goed instrument en
datt dit instrument dus het meest in aanmerking komt om arbeidstevredenheid onder
lerarenn te meten. In de volgende paragraaf zal hier nader op worden ingegaan.

88 J Pilottest
Dee vragenlijst van Prick (1983, 1989) is een attitudemeting met vijfpuntsantwoordschalenn (1 tot en met 5) waarin onder andere de onderwerpen worden behandeld
waaroverr in zekere mate consensus bestaat in de literatuur. Leraren wordt verzocht
aann te geven in hoeverre zij het eens zijn met de gepresenteerde attitude. Alleen de
eerstee en de vijfde categorie zijn ook woordelijk weergegeven: beslist mee oneens en
beslistt mee eens. De oorspronkelijke test is op de volgende punten aangepast of
veranderd.. De algemene arbeidstevredenheid schaal is verkort tot 10 items, waarbij de
itemss met een item-rest-correlatie lager dan .50 zijn weggelaten. De overige schalen
bestaann uit zes, zeven of acht items, waarbij de schaal 'promotiemogelijkheden' in
zijnn geheel is weggelaten. De schaal 'schoolleiding' is integraal overgenomen. In de
schaall 'inhoud' zijn de items met oorspronkelijk de nummers 19 en 73 (Prick, 1983,
pp.. 106-109) weggelaten (ta <0.50). In de schaal 'werkcondities' zijn twee items (met
nummerr 27 en 47) weggelaten (item 27 over salaris is een herhaling van eerdere
items),, twee items nieuw geschreven en is een item (oorspronkelijk nummer 42) uit
hett OTO-onderzoek naar stressbeleving (1988) overgenomen. Wat betreft de schaal
'collega's'' zijn twee items (64 en 92) weggelaten, twee items nieuw geschreven en is
eenn item (oorspronkelijk nummer 20) uit het OTO-onderzoek overgenomen. De
verhoudingg positief en negatief gestelde items is redelijk in tact gebleven. Vervolgens
zijnn er twee schalen geconstrueerd: 'algemene stress' en 'rolambiguïteit/verantwoordelijkheid'.. De onderwerpen van de items zijn voornamelijk gebaseerd op de Maslach
Burnoutt Inventory, bewerkt voor leraren en vertaald naar het Nederlands (Schaufeli &
Vann Hom, 1995), de artikelen van Kyriacou (1987, 1989) en het boek van Travers en
Cooperr (1996).
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TabelTabel 8.1 - Meetinstrumenten van Arbeidstevredenheid onder leraren naar aantal
schalen,schalen, aantal items en gegevens over de betrouwbaarheid en de validiteit (? = niet
gerapporteerdgerapporteerd door de auteur)
model l
Taylorr e*.
(1994) )

intr/extr. .

HUII (1994)

intr/cxtr. .

Dinham& &
Scott(1997) )

intr/extr. .

NCESS (1997) intr/extr. .
éénfactor r
DarcyfeA. .
(1995) )
éénfactor r
BorgejL. .
(1991) )
Lamm ca. (1995)éénfactor r

Chaplain n
(1995) )

meerr aspecten

Griffinn ca.
(1995) )

meerr aspecten

Kniveton n
(1991) )

meerr aspecten

Traverss ejL
(1996) )
Prickk (1983)

meerr aspecten
meerr aspecten

validiteit t
aantall items betrouw-baarheid d
factorladingen: : 7 7
éénn algemene 5 5
0.56-0.83 3
77
extrinsiekee satisfactie
satisfactiee en 122 en 16
blijktt geen aparte schaal
dissatisfactie e
satisfactiee en 755 in totaal factorladingen n blijkenn drie factoren
i.p.v.. twee te zijn,
dissatisfactie e
bestee item:
voorspellenn 'tijd in
opp basis van
0.66-0.83 3
school/lesgeven' '
achtt schalen
77
??
33
11 algemene
77
aO.87 7
18 8
11 algemene
schalen n

11 algemene

11

--

samenhangg met stress

samenhangg met
autonomie,, status en
commitment t
samenhangg tussen de
11 per schaal
66 (voor
factorenn (0.20) en met
schoolleiders) )
stress,, afgezien van
gedragg van leerlingen
11 algemene en 33 per schaal aa 0.63-0.95 samenhangg schalen 0.30
-0.60 0
(2bijalg.) )
33 andere
aspecten n
??
77
differentieertt alleen op
55 schalen
aanwezigheidd AV
faciliteiten n
samenhangg met stress
88 onderwerpen 155 in totaal 7 7
doorr management
4-14(455 in oo 0.70-0.89 samenhangg schalen
66 schalen
totaal) )
R^^ 0.45 -0.70 >0.30 0
11 algemene

55

aa 0.83

Tenslottee is er een schaal over het gedrag van leerlingen samengesteld op basis van
voornamelijkk Dunham (1992) en Chaplain (1995). Aangezien in de (stress)literatuur
mett betrekking tot 'leerlingen' veelvuldig gebruik wordt gemaakt van het aanbieden
vann situaties en de proefpersoon gevraagd wordt hierbij de mate van belasting en de
frequentiee van voorkomen aan te geven, is deze vorm met betrekking tot deze schaal
ookk hier gevolgd. Dit in tegenstelling tot algemene stressvragen en vragen over
rolambiguïteit/verantwoordelijkheid,, die over het algemeen met behulp van uitsprakenn worden gemeten. Dit geldt overigens ook voor de andere 'stress-onderwerpen'
collega'ss en schoolleiding waarmee de overlap met arbeidstevredenheid erg groot
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wordt.. Aangezien de samenhang tussen arbeidstevredenheid en stress al eerder is
vastgesteldd waarbij bleek dat er geen reden is van aparte dimensies tevredenheid
(positief)) en stress (negatief) te spreken, worden de schalen uit de test van Prick ook
inn verband gebracht met stress en de stressschaal 'leerlingen' in verband gebracht met
dee tevredenheidsschalen.
Beginn januari 1997 zijn aan vier schoolleiders in totaal 160 vragenlijsten gestuurd. Zij
hebbenn de lijsten verspreid onder het onderwijzend personeel in ruil voor een
rapportagee van de resultaten achteraf. In totaal zijn 115 lijsten (72%) volledig ingevuldd geretourneerd. De steekproef is niet representatief voor de onderwijspopulatie en
iss dan ook alleen voor het verkrijgen van psychometrische gegevens gebruikt. Tabel
8.22 geeft een korte opsomming van de schalen met Cronbach's a en de hoogste en de
laagstee aangepaste rjt.
TabelTabel 8.2 - Schoolgegevens van de pilottest van de vragenlijst arbeidstevredenheid en
stressstress onder leraren (1997)
NN
Algemenee Tevredenheid
Algemenee Stress
Schoolleiding g
Lesgevenn zelf
Collega's s
Leerlingenn - belasting
Leerlingenn - frequentie
Werkomstandigheden n
Rolambiguïteit/ /
Verantwoordelijkheid d

10 0
77
66
66
77
88
88
77
55

Cronbach's a
0.89 9
0.8S S
0.69 9
0.74 4
0.72 2
0.73 3
0.68 8
0.52 2
0.70 0

Hoogste adj. rN
0.81 1
0.72 2
0.55 5
0.62 2
0.74 4
0.60 0
0.45 5
0.46 6
0.55 5

Laagste adj. rh
0.37 7
0.45 5
0.12 2
0.20 0
0.64 4
0.28 8
0.27 7
0.00 0
0.38 8

Inn tabel 8.2 wordt duidelijk dat er nog veel veranderd moet worden om een goede
vragenlijstt te verkrijgen. Ten eerste valt de matige staat van de schaal 'werkomstandigheden'' op. Een nadere analyse (PCA) geeft de indicatie dat deze schaal in feite uit
tweee schalen bestaat: 'tijdsdruk' en 'salariëring'. Zoals in het begin werd uiteengezet
iss onder andere naar aanleiding van de HOS-nota het salaris van leraren een zeer
beladenn onderwerp, dat weinig toevoegt aan de doelstelling van de test: arbeidstevredenheidd en stress onder leraren meten. Waarschijnlijk lokt een dergelijke schaal
alleenn maar extreme reacties uit of roept hij frustraties op die het algemene niveau van
tevredenheidd sterk beïnvloeden. Besloten is de items over salariëring weg te laten en
dee drie overgebleven 'tijdsdruk' items aan te vullen met het item: 'Als leraar moet je
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vaakk werk mee naar huis nemen'. Overigens is de interne consistentie van de drie
overgeblevenn items 0.78.
Zowell bij de schaal 'schoolleiding' als 'lesgeven zelf is er één item dat de betrouwbaarheidd drastisch verlaagt. De inhoudelijke betekenis van deze items is echter van
dergelijkk belang dat zij gehandhaafd blijven, zij het onder voorbehoud met betrekking
tott latere analyses. Met betrekking tot de schaal 'collega's' geldt dit laatste niet voor
hett item dat de betrouwbaarheid drukt. Dit item wordt verwijderd. Voor al deze schalenn geldt dat de a boven de 0.75 uitkomt na aanpassing. Voor de schaal over rolambiguïteit/verantwoordelijkheidd geldt dit niet en deze schaal wordt verlengd met één
item. .
Tenslottee de schaal over het gedrag van leerlingen: wanneer de 'non-responsen' nader
wordenn bekeken blijkt dat een afname met twee antwoordschalen meer verwarring
zaaitt dan extra informatie oplevert. In het vervolg zal gebruik worden gemaakt van
éénn antwoordschaal: 'de mate van belasting'. Bovendien is het vijfde item weggelaten
('rumoerigee werkomgeving'), omdat dat teveel op het laatste item lijkt.

8.44 Nulmeting
Dee eerste meting van het onderzoek heeft in mei 1998 plaatsgevonden. De gegevens
zijnn gebaseerd op de responsen van 1944 (82.0%) leraren in het Basisonderwijs, het
Voortgezett Onderwijs en het Beroepsonderwijs en de Volwasseneneducatie. In iedere
tabell wordt het gemiddelde (m), de standaarddeviatie (sd) en de aangepaste item test
correlatiee (rh) van ieder item gegeven en per schaal Cronbach's et. Itemnummers
voorzienn van een asterisk zijn omgescoord. Hoe groter het gemiddelde des te hoger de
tevredenheidd en des te minder men belast is.
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TabelTabel 8.3 - Schoolgegevens (gemiddelde, standaarddeviatie, adj. item test correlatie
enen Cronbach's a) van de algemene arbeidstevredenheidschaal
Algemenee Arbeidstevredenheid (AT)
5**
100

Als leraar is het moeilijk bevrediging in het werk te vinden
Voor mij zijn de voordelen van het leraarschap groter dan de
nadelen n
30** Ik heb er wel eens spijt van dat ik leraar geworden ben
25** Wanneer ik de kans daartoe kreeg, zou ik een andere baan
nemen n
400 Ik ben met mijn beroep zeer tevreden
15*.. Ik heb me weleens afgevraagd of het voor mij niet beter was
geweestt als ik een ander beroep had gekozen
200 Als ik alles nog eens over mocht doen, zou ik beslist weer
leraarr worden
355 Het leraarschap schenkt - in vergelijking met de meeste andere
beroepenn - zeer veel bevrediging
11
Voor mij is er geen beter beroep dan dat van leraar
444 Geen enkel beroep heeft zoveel positieve kanten als het
leraarschap p
Cronbach'ss a

m

sd

r.(

3.75 5
3.64 4

1.16 6
1.18 8

0.60 0
0.55 5

3.60 0
3.57 7

1.33 3
1.29 9

0.78 8
0.74 4

3.53 3
3.38 8

1.11 1
1.42 2

0.80 0
0.72 2

3.22

1.31

0.78

3.09

1.12

0.68

3.02
2.38

1.18
1.07

0.67
0.55

0.92

Tabell 8.3 geeft aan dat de schaal algemene arbeidstevredenheid betrouwbaar is en dat
err geen items bij zitten die in aanmerking komen om te worden verwijderd. Ook uit
dee gegevens met betrekking tot de algemene stressschaal in onderstaande tabel kan
wordenn geconcludeerd dat het gaat om een betrouwbare schaal. Vooral in vergelijking
mett de arbeidssatisfactieschaal die drie items meer heeft is de stressschaal in hoge
matee stabiel.
TabelTabel 8.4 - Schoolgegevens (gemiddelde, standaarddeviatie, adj. item test correlatie
enen Cronbach's a) van de algemene stressschaal
Algemenee Stress (ST)
22** Ik ga met lood in mijn schoenen naar school
14** Aan het einde van de schooldag zie ik vaak al op tegen de
volgendee morgen
299 Aan het begin van de week ga ik weer vol goede moed aan de
slag g
45** Ik voel me vermoeid als ik 's morgens opsta en er weer een
werkdagg voor me ligt
42** Ik voel me 'opgebrand' door mijn werk
37** Aan het einde van de werkdag voet ik me leeg
7** Ik voel me de laatste tijd meer gespannen dan enkele jaren
geleden n
Cronbach'ss a
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m

sd

4.50
4.22

0.87

0.64

1.04 4

0.69 9

3.99

1.04 4

0.54 4

3.80

1.18 8

0.68 8

3.54
2.79
2.78

1.28 8
1.27 7
1.43 3

0.73 3
0.60 0
0.53 3

0.85

rSl

TabelTabel 8.5 - Schaalgegevens (gemiddelde, standaarddeviatie, adj. item test correlatie
enen Cronbach's a) van de schaal tevredenheid met schoolleiding
Tevredenheidd met Schoolleiding (SL)
166
2**

Ik heb het gevoel dat de schoolleiding mij goed gezind is
De vind dat de schoolleiding mij bij conflicten met leerlingen
onvoldoendee steunt
388 Schoolleiding en leraren gaan op mijn school op een prettige
manierr met elkaar om
88
Op mijn school kan iedere leraarrekenenop de steun van de
schoolleiding g
23** De schoolleiding houdt in zijn beleid te weinigrekeningmet de
leraren n
31** Door de schoolleiding wordt een zekere druk op de leraren
uitgeoefend d
46** Als leraar kan ik weinig invloed uitoefenen op het beleid van de
school l
Cronbach'ss o

m

sd

r„

3.90 1.08 8
1.23 3
3.61

0.60 0
0.46 6

3.46

1.12 2

0.61 1

3.10

1.23 3

0.59 9

2.97

1.22 2

0.66 6

2.49

1.09 9

0.47 7

1.17 7

0.50 0

2.45
Ö82~

TabelTabel 8.6 - Schaalgegevens (gemiddelde, standaarddeviatie, adj. item test correlatie
enen Cronbach's a) van de schaal tevredenheid met lesgeven zelf
Tevredenheidd met Lesgeven zelf (LZ)
177
3**
322
9**
24**
39**

m

sd

rk

Ik heb in het algemeen een prettig contact met de leerlingen
De vind het lesgeven vaak vervelend
De vind lesgeven erg boeiend
Tijdens de les voel ik me vaak gespannen
Het dagelijkse lesgeven valt me erg zwaar
Ik voel me vaak opgelucht als de laatste les van de dag er weer
opzit t

4.40 0
4.12 2
4.03 3
3.83 3
3.79 9
3,07
3.077

0.76 6
0.98 8
0.94 4
1.19 9
1.20 0
1.31 1

0.45 5
0.60 0
0.49 9
0.63 3
0.66 6
0.59 9

Cronbach'ss a

ÖIT

Ookk wat betreft de schalen 'schoolleiding', 'collega's* en 'lesgeven zelf kan gezegd
wordenn dat er met een redelijke betrouwbaarheid gemeten wordt. Ten opzichte van de
pilottestt is de interne stabiliteit van de items toegenomen. De twee items in de schalen
schoolleidingg en lesgeven zelf die in de pilottest een verlaging van de betrouwbaarheidd teweeg brachten vallen bij deze meting niet meer op door een lage rtt. Dit
alless heeft te maken met de steekproef.
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TabelTabel 8.7 - Schoolgegevens (gemiddelde, standaarddeviatie, adj. item test correlatie
enen Cronbach's a) van de schaal tevredenheid met collega's
Tevredenheidd met Collega's (CO)
Ik vind dat ik het niet slecht heb getroffen met mijn collega's
Met mijn collega's hebb ik weinig contact
Ik kan goed met mijn collega's over het werk praten
In geval van problemen kun je bij mij op school weinig steun
vann je collega's verwachten
344 De collegiale verhoudingen op mijn school zijn uitstekend
277 De heb veel goede vrienden onder mijn collega's
122
4**
411
19**

Cronbach'ss a

m

sd

r^

4.05 5
4.04 4
3.94 4
3.74 4

0.98 8
1.05 5
0.91 1
1.13 3

0.59 9
0.52 2
0.58 8
0.55 5

3.49 9
3.11 1

1.06 6
1.13 3

0.60 0
0.40 0

0.79

Dee meer stress-gerelateerde schalen geven een iets minder opwekkend beeld. Het
nieuwee item in de tijdsdrukschaal ('als leraar moet je vaak werk mee naar huis
nemen')) heeft de betrouwbaarheid eerder verlaagd dan verhoogd. Het blijkt dat lerarenn hierop een zeer negatieve respons geven, maar, omdat ten behoeve van de differentiatiee ook extreme items nodig zijn, blijft het gehandhaafd. Naar aanleiding van
hett verzamelde kwalitatieve materiaal zijn aan de tijdsdrukschaal nog drie items
toegevoegd.. Deze zijn in tabel 8.10 weergegeven. Het gaat daarbij om de gegevens
vann juni 1999. De rolambiguïtettsschaal stemt nog niet geheel tot tevredenheid. Een
PCAA heeft uitgewezen dat sprake is van een tweefactorstructuur, waarbij item 21 en
366 één factor vormen. Eén alternatieve verklaring hiervoor ligt in het woord
'duidelijk'' aan het begin van de zin. Aangezien dit instrument longitudinaal wordt
ingezett zal de schaal niet worden veranderd, maar wordt wel bij de analyses rekening
gehoudenn met deze meerdimensionaliteit.

TabelTabel 8.8 - Schoolgegevens (gemiddelde, standaarddeviatie, adj. item test correlatie
enen Cronbach's a) van de schaal tevredenheid in relatie tot tijdsdruk
Tevredenheidd in relatie tot Tijdsdruk (TD)
333 *
18**
111
26**
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Als leraar houd je nauwelijks tijd over voor jezelf of je gezin
Ik heb te weinig tijd voor al het werk dat ik moet doen
Als leraar heb je behoorlijk veel vrije tijd
Als leraar moet je vaak werk mee naar huis nemen
Cronbach'ss a

m

sd

3.07 7
2.39 9
2.38 8
1.61 1

1.20 0
1.20 0
1.23 3
0.97 7

0.73

rh
0.60 0
0.56 6
0.52 2
0.42 2

TabelTabel 8.9 - Schoolgegevens (gemiddelde, standaarddeviatie, adj. item test correlatie
enen Cronbach's a) van de schaal tevredenheid met rolambigutteit/verantwoordelijkheid lijkheid
Tevredenheidd met Verantwoordelijkheid/Rolambiguïteit (VR)
211
366
6**
43**
13**
28**

Ik heb duidelijk voor ogen wat er van me verwacht wordt als
leraar r
De heb een duidelijk beeld van wat mijn taken zijn als leraar
De vind het moeilijk om aan de tegengestelde eisen van
leerlingen,, ouders en collega's tegemoet te komen
Ik vind het een probleem dat je als leraar je aandacht over
meerr zaken moet verdelen
Ik zie mezelf vaak voor de vraag geplaatst hoever mijn
verantwoordelijkhedenn als leraar strekken
De ouders verwachten meer van de school danreëelis
Cronbach'ss a

m

sd

r^

3.93

0.98

0.40

3.93 3
3.27 7

0.96 6
1.14 4

0.48 8
0.44 4

2.73 3

1.25 5

0.34 4

2.68 8

1.17 7

0.42 2

2.42 2

1.07 7

0.30 0

0.66

TabelTabel 8.10 - Schoolgegevens (gemiddelde, standaarddeviatie, adj. item test correlatie
enen Cronbach's a) van de schaal tevredenheid in relatie tot tijdsdruk in 1999 (7 items)
Tevredenheidd in relatie tot Tijdsdruk (TD)

m

sd

rk

47** Ik heb het gevoel dat ik meer nakijk en voorbereid dan dat ik
lesgeef f
33** Als leraar houd je nauwelijks tijd over voor jezelf of je gezin
48** Als leraar heb ik zoveel administratieve rompslomp dat een
degelijkee voorbereiding van de lessen er vaak bij inschiet
49** Ik kom vrijwel nooit toe aan het bijhouden van mijn
vakliteratuur r
111 Als leraar heb je behoorlijk veel vrije tijd
18** Ik heb te weinig tijd voor al het werk dat ik moet doen
26** Als leraar moet je vaak werk mee naar huis nemen

3.22

1.22

0.57

3.05 5
2.93 3

1.17 7
1.24 4

0.60 0
0.53 3

2.63 3

1.17 7

0.50 0

2.60 0
2.44 4
1.65 5

1.18 8
1.18 8
0.98 8

0.51 1
0.64 4
0.44 4

Cronbach'ss a

ÖÜT

Watt betreft de leerlingschaal is de verwachting uitgekomen dat een duidelijker
afnamee (één antwoordschaal in plaats van twee) leidt tot een hogere betrouwbaarheid.
Dezee schaal onderscheidt zich wel nog steeds van de andere schalen aangezien hier
situatiess worden voorgelegd terwijl in de overige schalen attitudes worden geëvalueerd. .
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TabelTabel 8.11 - Schoolgegevens {gemiddelde, standaarddeviatie, ad}, item test correlatie
enen CronbacWs a) van de schaal gedrag van leerlingen
Gedragg van Leerlingen (LE)
5**
111 *
8**
11 *
24**
211 *
18**

m

Agressief gedrag van leerlingen
Ongemotiveerde leerlingen
Luidruchtige klassen
Onbeleefd gedrag van leerlingen
Lawaai in en om de school
Leerlingen die je uitproberen
Problemen tussen leerlingen onderling

sd

4.20 0 1.04 4
4.10 0 0.96 6
4.04 4 0.98 8
3.82 3.821.10 0
3.57 7 1.10 0
3.45 5 1.22 2
3.05 5 1.10 0

Cronbach'ss a

rj(
0.63 3
0.54 4
0.64 4
0.61 1
0.46 6
0.58 8
0.46 6

0.82

Dee afhames van 1999 en 2000 kunnen worden gebruikt om de stabiliteit van de
betrouwbaarhedenn na te gaan. Uit tabel 18.12 wordt duidelijk dat deze stabiliteit hoog
is. .
TabelTabel 18.12 - Schalen van arbeidstevredenheid en stress: aantal items en betrouwbaarheidbaarheid in 1998,1999 en 2000
aa

nn

NN
arbeidstevredenheid d
schoolleiding g
lesgevenn zelf
collega's s
tijdsdruk k
tijdsdruk k
ST T algemenee stress
VR R verantwoordelijkheid d
LE E leerlingen n

AT T
SL L
LZ Z
CO O
TD D

10 0
77
66
66
44
77
77
66
77

1998 8

1999 9

2000 0

1944 4

1652 2

1788 8

0.92 2
0.82 2
0.81 1
0.79 9
0.73 3
-0.85 5
0.66 6
0.82 2

0.92 2
0.84 4
0.81 1
0.78 8
0.69 9
0.81 1
0.87 7
0.67 7
0.86 6

0.93 3
0.82 2
0.82 2
0.78 8
0.73 3
0.80 0
0.88 8
0.66 6
0.85 5

Nuu de betrouwbaarheid van dit meetinstrument is vastgesteld moet worden nagegaan
hoee het met de validiteit staat. Met betrekking tot een operational isatie van een constructt is de begripsvaliditeit van primair belang: wordt datgene gemeten dat men
wenstt te meten? Verschillende strategieën kunnen de onzekerheid hieromtrent in enigee mate wegnemen, zoals onderzoek naar convergente en divergente validiteit (de
samenhangg en onsamenhang met andere constructen) en onderzoek naar de discrepantiee tussen theorie en data.
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8.55 Begripsvaliditeit
Dee vragenlijst 'Arbeidstevredenheid en Stress onder Leraren' bestaat uit verschillende
schalen.. Derhalve is het interessant om na te gaan in hoeverre de items «die tot
eenzelfdee schaal worden gerekend ook werkelijk tot deze schaal behoren. Een principalee componentenanalyse is uitgevoerd om in eerste instantie een idee te krijgen van
dee structuur van de schalen. Negen factoren worden geëxtraheerd met een eigenwaardee groter dan 1.
Dee negen factoren verklaren 56.0% van de variantie. Verder blijkt dat de theoretische
schalenn in zeer grote mate overeenkomen met de data. Bovenstaande tabel geeft een
overzichtt van de (varimax) geroteerde factoren met de ladingen per item, groter dan
0.20.. De meeste schalen blijken op één factor te laden. De schalen 'algemene stress'
enn 'lesgeven zelf hebben veel overlap. Dit is te verklaren aan de hand van de negatief
gesteldee items in de schaal 'lesgeven zelf. Deze beschrijven in zekere zin negatieve
gevoelenss en emoties die zich voordoen tijdens de les, waaronder ook stress. De items
diee hier niet over handelen vallen dan ook weg uit deze factor en zijn bij arbeidstevredenheidd en rolambiguïteit/verantwoordelijkheid te vinden, zij het met een lage
lading.. De schaal over rolambiguïteit en verantwoordelijkheid valt uitéén in twee factoren.. Dit kan te maken hebben met het woordje 'duidelijk' dat in beide items voorkomt.. Met betrekking tot leerlingen hebben de twee vragen die op een eigen factor
ladenn meer te maken met het lawaai buiten de klas terwijl de overige vragen vrij
expliciett naar gedrag van leerlingen in de klas verwijzen. Dit houdt geen verband met
dee interne consistentie.
Uitt bovenstaande kan worden opgemaakt dat de in theorie voorgestelde schalen in
grotee mate terug te vinden zijn in de data. Het percentage verklaarde variantie is
echterr niet bijzonder hoog te noemen. In een confirmatieve factoranalyse kan nu
wordenn bekeken in hoeverre een theorie over arbeidstevredenheid en stress onder
lerarenn wordt weerspiegeld door de data. Op grond van bovenstaande bestaat de
mogelijkheidd dat 'lesgeven zelf en 'stress' dezelfde concepten zijn voor wat betreft
dee negatieve zaken of dat deze vragenlijst niet geschikt is om de theorie uit hoofdstuk
22 te confirmeren of falsifiëren. In Appendix A wordt hier verder op ingegaan.
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TabelTabel 8.13 - Varimax geroteerde factorladingen uit een Principale Componenten
AnalyseAnalyse met de Arbeidstevredenheid en Stress items
AT5 5
ATI I
AT7 7
AT6 6
AT9 9
AT4 4
AT8 8
AT10 0
AT2 2
LZ5 5
AT3 3
ST6 6
ST2 2
LZ4 4
LZ6 6
ST5 5
ST7 7
ST3 3
LZ2 2
ST1 1
ST4 4
LE2 2
LE3 3
LEI I
LE7 7
LE4 4
LE8 8
LE6 6
SL4 4
SL2 2
SL3 3
SL6 6
SL7 7
SL1 1
SL5 5
C02 2
COS S
C06 6
COl l
C03 3
C04 4
TD1 1
TD4 4
TD2 2
TD3 3
VR2 2
VR1 1
VR4 4
VR6 6
VR3 3
VR5 5
LZ3 3
LZ1 1
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11
0.814 4
0.757 7
0.756 6
0.734 4
0.728 8
0.710 0
0.703 3
0.634 4
0.528 8
0.549 9
0.499 9
0.251 1
0.224 4
0.294 4
0.326 6
0.289 9
0.280 0
0.209 9
0.393 3

22

33

44

55

66

77

88

99

0.275 5
0.265 5
0.323 3
0.268 8

0.293 3
0.231 1
0.262 2
0.729 9
0.724 4
0.676 6
0.666 6
0.660 0
0.656 6
0.643 3
0.626 6
0.539 9
0.475 5

0.213 3
0.258 8

-0.252 2
0.305 5
0.301 1
0.319 9
0.231 1
0.754 4
0.735 5
0.725 5
0.684 4
0.614 4
0.582 2
0.566 6
0.741 1
0.733 3
0.688 8
0.686 6
0.585 5
0.559 9
0.538 8
0.294 4

0.265 5

0.246 6
-0.213 3

0.242 2
0.721 1
0.718 8
0.664 4
0.649 9
0.626 6
0.573 3

0.633 3
0.625 5
0.618 8
0.321 1

0.322 2

0.209 9
0.392 2

0.489 9

0.773 3
0.748 8
0.705 5
0.573 3

0.230 0

0.291 1
0.440 0

0.222 2
0.340 0

0.236 6

0.218 8

0.244 4
0.811 1
0.798 8
0.297 7

-0.208 8

0.511 1
0.443 3

8.66 Taken en Stress
Uitt de literatuur naar tevredenheid en stress in het onderwijs is geëxtraheerd dat
.bepaaldee taken van leraren, die veraf staan van hun kerntaak lesgeven, de werkdruk
aanzienlijkk verhogen. Ter aanvulling van de meting van stress en arbeidstevredenheid
iss een meetinstrument geconstrueerd waarmee wordt nagegaan in hoeverre deze taken
werkdrakverhogendd zijn. Het instrument is gebaseerd op de drie functies die in het
onderzoekk zijn verwezenlijkt en heeft dezelfde vorm als de stressschaal 'gedrag van
leerlingen*.. Tabellen 8.14, 8.15 en 8.16 geven de items en enkele karakteristieken
weer.. Items voorzien van een asterisk zijn toegevoegd naar aanleiding van ontwikkelingenn in het eerste experimentele jaar. Deze zijn niet opgenomen in de
berekeningg van de interne consistentie. De itemkarakteristieken van deze items zijn
gebaseerdd op de tweede meting.

TabelTabel 8.14 - Enkele itemkarakteristieken van de schaal 'Taken Leraarsassistenf
Takenn Leraarsassistent (LA)
8**
44
2**
11 *
55
33
66
77

Bestellen van lesmateriaal
Toezicht houden in de pauzes
Telefonische afspraken maken ouders, stage-plekken e.d.
Orde bewaren bij zelfstudie (in groepjes werken)
Administreren van cijfers, absenten, vorderingen e.d.
Routinematig nakijkwerk
Schriftelijke (inhaal)proefwerken, toetsen, examens e.d.
afnemen n
Opmaken, kopiëren en klaarleggen van proefwerken en
lesmateriaal l

m

sd

r,

3.54
3.32 2
3.29 9
3.19 9
2.96 6
2.95 5
2.92 2

1.02
1.40 0
1.13 3
1.22 2
1.23 3
1.23 3
1.26 6

0.42
0.28 8
0.39 9
0.28 8
0.40 0
0.38 8
0.47 7

2.45

1.18

0.46

TabelTabel 8.15 - Enkele itemkarakteristieken van de schaal 'Taken Activiteitencoördinator' nator'
Takenn Activiteitencoördinator (AC)
5**
22
44
11 *
33
66

Schoolkrant begeleiden
Naschoolse activiteiten organiseren
Regelen van vieringen
Organisatie themaweken
Organiseren/begeleiden van schoolreizen
Organiseren/begeleiden van excursies

m

sd

r^

3.14 4
3.03 3
2.91 1
2.85 5
2.77 7
2.75 5

1.09 9
1.22 2
1.18 8
1.13 3
1.23 3
1.28 8

0.51 1
0.73 3
0.62 2
0.57 7
0.73 3
0.70 0
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Dee interne consistenties van met name de schaal 'taken leraarsassistent' is relatief
laagg ten opzichte van de overige schalen. Het gaat hier immers ook om redelijk
diversee taken. Bovendien is niet iedereen in even grote mate belast met iedere taak.
Iemandd die niet belast is met de toezicht op leerlingen in de pauzes, zal deze taak niet
snell als werkdrukverhogend aanmerken.

TabelTabel 8.16 - Enkele itemkarakteristieken van de schaal 'Taken Sociaal Psychologisch
Medewerker' Medewerker'
Takenn Sociaal Psychologisch Medewerker (SP)
9**
44
22
66
33
11
55
88
77

Coachen van collega-leraren
Leerlingen met sociale problemen
Leerproblemen (dyslexie, etc), taai-zwakke leerlingen
Grote variatie etnische herkomst van de leerlingen
Achterstandsleerlingen
Verdiepen in sociale problemen van leerlingen
Contact leggen met instanties om leerlingen te ondersteunen
Bezighouden met persoonlijke problemen van leerlingen
Contact met (anderstalige) ouders/verzorgers

m

sd

xa

3.34 4
3.30 0
3.04 4
2.96 6
2.83 3
2.74 4
2.72 2
2.70 0
2.31 1

1.02 2
1.21 1
1.14 4
1.20 0
1.06 6
1.23 3
1.13 3
1.27 7
1.07 7

0.42 2
0.61 1
0.62 2
0.50 0
0.63 3
0.77 7
0.60 0
0.75 5
0.56 6

Dee constructen waarvan bovenstaande schalen in operationele zin het resultaat zijn,
zijnn geen onderdeel van een vooraf uitgewerkte theorie. Zij zullen niet aan analyses
tenn behoeve van het vaststellen van de validiteit worden onderworpen. Tabel 8.17
geeftt de betrouwbaarheden van de schalen in 1998,1999 en 2000 weer.

TabelTabel 8.17 - Schalen van stress door taken EOP: aantal items en betrouwbaarheid in
1998,19991998,1999 en 2000
aa
leraarsassistent t
activiteitencoördinator r
sociaall psychologisch medewerker
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n

1998

1999

2000

88
55
99

0.63 3
0.88 8
0.85 5

0.74 4
0.86 6
0.87 7

0.75 5
0.86 6
0.87 7

8.77 Ziekteverzuim14
Inn het onderwijs wordt het ziekteverzuim en de vervanging hiervan aangemeld bij en
inn financiële zin geregeld met behulp van het Vervangingsfonds. Scholen betalen dit
fondss een premie en wanneer een leraar ziek is krijgen zij de vervanging binnen
bepaaldee richtlijnen vergoed. Om scholen te stimuleren personeelsbeleid te voeren en
ziektepreventiee op te zetten is de premie afhankelijk gemaakt van de hoeveelheid
ziektee die op een school voorkomt. Scholen met weinig verzuim betalen een relatief
lagee premie. Voorts wordt scholen steeds meer autonomie geboden onder andere door
lumpsumm financiering, maar ook door het aanmelden van kortdurend verzuim
financieell onaantrekkelijk te maken. Scholen zijn derhalve aangewezen op het zelf
zoekenn naar oplossingen voor kortdurend verzuim en de afweging te maken in hoeverree melden en vervangen rendabel is. Met andere woorden: lang niet alle verzuim
wordtt aangemeld bij de regulerende instanties. Ziekteverzuimgegevens vanuit
centralee databanken moeten dan ook als onbetrouwbaar worden aangemerkt: in
werkelijkheidd is het verzuim groter.
Inn plaats van toestemming te vragen aan scholen om beschikking te krijgen over dat
deell van de centrale databank (zoals Vervangingsfonds) dat over de betreffende
schooll gaat, is de scholen verzocht uit hun eigen administratie ziekteverzuimgegevens
tee leveren. Dit brengt als risico met zich mee dat data verloren gaan bij de
verwerking,, verzending en preparatie uit lokale databestanden. Het voordeel is dat
dezee gegevens betrouwbaarder mogen worden geacht. Alle scholen die participeerden
inn het onderzoek is verzocht de gegevens van '967'97, '97/'98, 4 98/'99 en '99/'00 toe
tee sturen. Dit is over het algemeen vrij nauwkeurig gedaan, met uitzondering van het
laatstee schooljaar. In enkele gevallen zijn er herinneringen verzonden. Een tiental
scholen,, in BVE en VO, zijn overgegaan op andere registratiesystemen waar geen
dataa ouder dan een jaar uit kunnen worden gehaald of hebben geen personeel kunnen
vindenn die deze taak op zich kon nemen. De gegevens bestaan uit een schoolnummer,
eenn geboortedatum, een aanduiding van geslacht en vervolgens achtereenvolgens de
start-- en einddata van de verschillende ziektemomenten van de betreffende leraar.
Hieruitt zijn de frequentie, het aantal ziektedagen en het percentage ziekteverzuim ten
opzichtee van het totaal aantal werkdagen gehaald naar voorbeeld van de landelijke
ziekteverzuimrapporten13.. Deze zullen worden gebruikt voor een vergelijking. De
kanss is groot dat het ziekteverzuim zoals geobserveerd in het onderzoek hoger zal
uitvallenn dan de landelijke gegevens. Daar staat tegenover dat in het project met name
schoolleiderss zich hebben gemeld, die zich actief bezig houden met personeelsbeleid
enn de organisatie van de school in de toekomst. Van deze scholen kan een relatief
hogee mate van ziektepreventie verwacht worden.
144

Andere vormen van verzuim zijn buiten beschouwing gebleven.
Voorheen door het LISWO in Leiden, later door het N1A B&A en Regioplan en verzameld door het
Sectorr Bestuur Onderwijs (SBO).
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Dee relatieve complexiteit van de ziekteverzuimgegevens leidt tot verschillende zaken
diee de betrouwbaarheid van de informatie aan kunnen tasten. In de eerste plaats
wordenn op de meeste scholen leraren niet opgenomen in een verzuimbestand wanneer
zijj niet ziek zijn. Het bestand zal dus moeten worden aangevuld. Hiervoor is gebruik
gemaaktt van de vragenlijstbestanden. De leraren die niet ziek zijn geweest en de
vragenlijstt niet hebben ingevuld vallen derhalve uit. De aanvulling vanuit het
vragenlijstbestandd van 1998 op de data van het jaar '97/'98 bedraagt 31.8 procent.
Omgekeerdd is 37.2 procent van de data alleen door het ziekteverzuimbestand aangeleverdd en heeft dus ruim een derde van de leraren de vragenlijst niet ingevuld. Dit
inn tegenstelling tot eerdere opgaven van scholen waaruit bleek dat ongeveer 20
procentt de vragenlijst niet had ingevuld. Hier staat tegenover dat leraren die langdurig
ziekk zijn niet meer op de 'actieve' lijst van de scholen staan en derhalve niet als
potentiëlee proefpersoon te boek staan. Bovendien is ongeveer 10 procent niet koppelbaarr vanwege foutieve en missende waarden in de koppelvariabelen (schoolnummer,
geboortedatum,, geslacht).
Inn de tweede plaats is het volume in-, door- en uitstroom groot op de scholen. Dat wil
zeggenn dat een ziekteverzuimbestand bestaat uit iedereen die gedurende een jaar een
bepaaldee periode op de school heeft gewerkt. De afname van de vragenlijst is daarentegenn slechts een momentopname.
Tenn derde moeten de gegevens worden gecorrigeerd voor zaken als weekend en
vakanties.. Het NIA (1998) corrigeert niet. Zij hanteren enkele regels omtrent de start
enn einddata van ziektegevallen. Dat houdt in dat een overschatting te verwachten is
aangezienn leraren die tijdens de vakantie beter zijn geworden in de meeste gevallen
vanaff de eerste dag na de vakantie weer als beter geregistreerd staan. De zomervakantiee is in dit onderzoek niet meegenomen. Het grootste verschil met de cijfers van het
NIAA liggen dan ook op het gebied van het verzuimpercentage. In dit onderzoek is de
volgendee definitie gehanteerd: (het aantal dagen geregistreerd als ziek minus de
zomervakantie)/(nett aantal dagen in de meetperiode minus dee zomervakantie).
Tenn vierde komen ziektegevallen voor die langer dan de meetperiode van een jaar
duren.. Voor de frequentie zouden deze maar één keer moeten meetellen, terwijl zij
voorr het aantal ziekteverzuimdagen in meer dan één periode zouden moeten meetellenn volgens de definities van het NIA. In dit onderzoek is gekozen om de start van
eenn dergelijk ziektegeval voor zowel de duur als de frequentie in dat jaar op te nemen.
Overschrijdingg van het totaal aantal werkdagen leidt in dat geval tot een correctie naar
benedenn (naar 100%). Aangezien enkele jaren en niet één jaar worden bekeken is de
verwachtingg dat voldoende compensatie optreedt.
Tenslottee houdt het NIA rekening met deeltijd werken. Deze gegevens zijn in het
onderzoekk soms alleen beschikbaar uit andere bestanden door middel van koppeling.
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Dee omissies zullen worden vervangen door een gemiddelde van deeltijdwerken, zoals
voorr de totale groep, per sector, geldt. De beslisregels van het NIA (Backbier,
Gründeman,, Hoffius & Simons, 1998, technisch rapport) met betrekking tot correcties
vann ziekteverzuimdata zijn zoveel als mogelijk gevolgd, afgezien van de beschreven
uitzonderingen. .
Tabell 8.18 geeft de ziekmeldingfrequentie uitgesplitst naar sector over schooljaar '97'98.. Ter vergelijking zijn de landelijke gegevens primair en voortgezet onderwijs over
19977 en 1998 bijgevoegd.

TabelTabel 8.18 - Ziekmeldingfrequentie in het experiment vergeleken met landelijke
gegevensgegevens (bron: B&A NIA'TNO, 1998, SBO jaarboek 2000)
Sector r

Basisonderwijs s
Voortgezett Onderwijs
Beroepsonderwijss en
Volwasseneducatie e

experiment t
4
97-'98 8

0.87 7
1.28 8
1.28 8

nn

586 6
1304 4
1386 6

FTE E

460.4 4
1006.7 7
1067.5 5

deeltijd d
factorr -

0.786 6
0.772 2
0.770 0

landelijk k
19977

1998

1.122
1.622
1.100

1.08
1.59
1.00

Dee cijfers van het experiment en de landelijke gegevens lopen enigszins uiteen. In het
basisonderwijss en het voortgezet onderwijs zijn de cijfers van de experimenteerscholenn lager, in het beroepsonderwijs zijn zij hoger.

TabelTabel 8.19 - Ziekteverzuimpercentage in het experiment vergeleken met landelijke
gegevensgegevens (bron: B&A NIA'TNO, 1998, SBO Jaarboek 2000).
Sector r

Basisonderwijs s
Voortgezett Onderwijs
Beroepsonderwijss en
Volwasseneducatie e

experimentt '97-'98 8

landelijk k
1997 7

1998 8

5.8 8
5.8 8

6.9 9
6.7 7

7.8 8
7.0 0

8.8 8

5.0 0

5.5 5
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TabelTabel 8.20 - Gemiddelde verzuimduur in het experiment vergeleken met landelijke
gegevensgegevens (bron: B&A NIA'TNO, 1998, SBO Jaarboek2000).
experimentt '97-'98 8

Sector r

Basisonderwijs s
Voortgezett Onderwijs
Beroepsonderwijss en
Volwasseneducatie e

landelijk k
1997 7

1998 8

11.9 9
11.7 7

18.7 7
12.9 9

20.3 3
14.3 3

16.2 2

13.7 7

14.8 8

Hett nulverzuim is in het basisonderwijs 44.9%, in het voortgezet onderwijs 38.0% en
inn het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie 27.6%. Dat is landelijk voor het
basisonderwijss 48% en voor het voortgezet onderwijs 32%. Dit verschil is te verklarenn uit het feit dat in het onderzoek niet zieke non-respondenten niet zijn meegenomen. .
Ookk kan bekeken worden of de opbouw van het ziekteverzuim naar leeftijd gelijkenissenn vertoont met de landelijke gegevens (alleen voor basisonderwijs en voortgezet
onderwijs).. Tabel 8.21 is hiervan het resultaat. Het blijkt dat de opbouw voor wat
betreftt het basisonderwijs redelijk gelijk loopt. Wat betreft het voortgezet onderwijs is
mett name de groep 35 tot 45 jaar erg afwijkend. Deze heeft een aanzienlijk hoger
verzuimpercentagee en een hogere gemiddelde verzuimduur in het onderzoek dan in de
landelijkee gegevens.

TabelTabel 8.21 - Ziekmeldingpercentage en gemiddelde duur naar leeftijdscategorie voor
basisonderwijsbasisonderwijs en voortgezet onderwijs (bron: B&A NIA TNO, 1998, Regio
2000,2000, SBO Jaarboek, 2000).
Sector r

Leeftijd d

ziekmeldingpercentage e

r
gemiddelde:duur
e

experiment t
'97-'98 8

landelijk k
1998 8

experiment t
*97-*98 8

landelijk k
1998 8

Basisonderwijs s

<35 5
35-45 5
45-55 5
>55 5

2.76 6
4.70 0
6.56 6
7.73 3

5.6 6
7.3 3
9.1 1
11.5 5

4.96 6
11.45 5
18.51 1
20.04 4

14 4
20 0
23 3
35 5

Voortgezet t
Onderwijs s

<35 5
35-45 5
45-55 5
>55 >55

2.28 8
7.72 2
5.72 2
6.03 3

5.1 1
5.6 6
7.4 4
10.2 2

3.17 7
22.61 1
13.21 1
16.29 9

88
10 0
15 5
32 2
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Datt de cijfers in het onderzoek voor het BaO en het VO lager zijn dan de landelijke
cijferss kan te maken hebben met de verschillen in steekproefgrootte. Ook is de steekproeff scholen die zich voor het onderzoek hebben aangemeld onderhevig aan vormen
vann selectie (bijvoorbeeld: alleen vooruitstrevende schoolleiders hebben gereageerd)
omm nog maar te zwijgen over de uiteindelijke selectieprocedure.

8.88 Taken en Taakverdeling
Omm na te kunnen gaan in hoeverre leraren in de EOP conditie gebruik maken van de
assistentiee is een vragenlijst onder de titel Taken en Taakverdeling' ontwikkeld en op
tweee momenten (november 1998 en november 1999) in de EOP conditie afgenomen.
Tweee zaken zijn van belang geweest bij deze vragenlijst. In de eerste plaats was het
zaakk na te gaan voor welke taken, die behoren tot het takenpakket van de
assistentiefunctiess (hoofdstuk 5 en 7), leraren verantwoordelijk zijn. In principe geldt
datt voor iedere taak aangezien deze functies zijn ontstaan op basis van het takenpakkett van leraren. De individuele leraar is daarentegen niet verantwoordelijk voor
iederee taak. In de tweede plaats is de interesse uitgegaan naar de mate waarin men die
takenn waarvoor men verantwoordelijk is ook daadwerkelijk heeft afgestoten naar de
assistentie.. Daartoe is in 1998 aan de leraren gevraagd in welke mate men dacht de
bepaaldee taak te kunnen gaan afstoten naar het extra ondersteunend personeel. Een
jaarr later is hen gevraagd aan te geven in hoeverre dit ook inderdaad het geval is
geweest. .
Dee twee metingen lopen enigszins uiteen. Aan de tweede meting zijn enkele taken
toegevoegdd vanwege substantiële veranderingen in het takenpakket van veel ondersteunerss en is voor het basisonderwijs een aparte lijst geconstrueerd vanwege de
uiteindelijkk te grote verschillen. In de eerste versie (1998) werd leraren nog gevraagd
aann te geven of zij belast waren met de genoemde taak (ja of nee) en zo ja op een
vijfpuntsschaall aan te geven of de taak over te dragen is (geheel over te dragen tot
helemaall niet over te dragen; tussenliggende categorieën zijn niet aangegeven). Bij de
tweedee versie (1999) is de dubbele vraag (belast en overdraagbaar) vervangen door
éénn vraag met een antwoordschaal bestaande uit zes categorieën. De eerste categorie
staatt voor 'niet mee belast', de overige categorieën zijn overeenkomstig de eerste
versie. .
Bijj de taken zijn tevens enkele algemene vragen gesteld om een globaal beeld te
genereren.. Bij de eerste meting is gevraagd: 'Denkt u dat het nieuwe ondersteunend
personeell in het kader van het project 'professionalisering takenpakket' uiteindelijk
taakverlichtingg voor u tot gevolg zal hebben?' Een vijfpuntsantwoordschaal is
weergegevenn waarbij de uiterste categorieën zijn beschreven (zeker wel en zeker
niet).. Het doel van deze vraag is na te gaan in hoeverre leraren bereid zijn met de
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assistentiee te werken. Bij de tweede meting zijn onder andere de volgende drie vragen
gesteld: :
(1)) Zoals u weet is er op uw school in het kader van het project 'Professionalisering
Takenpakkett Leraren* extra ondersteunend personeel aanwezig. In hoeverre
maaktt u persoonlijk gebruik van het extra ondersteunend personeel?
(2)) Heeft het extra ondersteunend personeel dat in het kader van het project op uw
schooll is aangesteld voor uzelf daadwerkelijk tot taakverlichting geleid?
(3)) Als u nu zou weten dat het Extra Ondersteunend Personeel ook na afloop van het
experimentt op uw school zou werken, zou u er dan meer dan nu gebruik van
maken? ?
Wederomm zijn vijfpuntsantwoordschalen weergegeven met de uiterste categorieën
beschrevenn (helemaal niet respectievelijk zeker niet en zeer vaak respectievelijk zeker
wel).. Doel van deze vragen is na te gaan of leraren daadwerkelijk gebruik hebben
gemaaktt van de assistentie en of de relatief korte duur van het experiment hierop van
invloedd is geweest.
Dee vragenlijsten zijn gezamenlijk met begeleidende brief naar de contactpersonen
verstuurdd met de instructie deze te verspreiden onder de leraren, weer te verzamelen
enn ongezien terug te sturen. Bijgevoegd zijn blanco enveloppen en brieven met het
verzoekk aan de leraren de lijst in te vullen, in de blanco enveloppe te doen en te
sluitenn ten einde privacy te kunnen waarborgen. De leraren is verzekerd dat de lijsten
alleenn door de onderzoekers zouden worden ingezien, geen koppeling van namen en
gevraagdee geboortedata zou plaatsvinden en de gegevens niet op persoonsniveau
bekendd zouden worden gemaakt.
Tabell 8.22 geeft de taken weer uitgesplitst naar de ondersteunersfuncties. Per sector
wordtt het gemiddelde en de standaardafwijking gegeven van de antwoorden die de
lerarenn in november 1998 hebben gegeven op de vraag in welke mate zij de
genoemdee taken denken te kunnen overdragen naar de assistentie. Hoe hoger het
gemiddelde,, des te minder men ervan overtuigd is dat deze taak kan worden overgedragenn naar het extra ondersteunend personeel. Alleen wanneer leraren aangeven dat
zee met een taak belast zijn, zijn de gegevens ook meegenomen in de berekening.
Dee vragenlijst is ook in de conditie 52+ afgenomen. Het principe van extra ondersteunendd personeel, vergezeld van enkele taken als voorbeeld, is kort beschreven.
Lerarenn is gevraagd aan te geven in hoeverre zij menen dat dergelijk personeel tot
taakverlichtingg zou kunnen leiden voor hun persoonlijk. Ook is de lijst met taken
gegeven,, waarbij leraren moesten aangeven in hoeverre zij verantwoordelijk zijn voor
dee genoemde taak en in welke mate zij meenden deze taken te kunnen overdragen op
extraa ondersteunend personeel. De sturing die uitgaat van de beschrijving van de
ondersteuningg is zonder twijfel dermate groot, dat bij de resultaten alleen op de verantwoordelijkheidd voor taken zal worden ingegaan. Bovendien heeft deze meting
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TabelTabel 8.22 - Mate waarin leraren denken taken te kunnen afstoten op assistentie
uitgesplitstuitgesplitst naar sector en Juncties (1998)
BaO O

TAAK K

gem gem

(sd) (sd)

VO O
gem gem

(sd) (sd)

BVE E
gem gem

(sd) (sd)

Leraarsassiatent t
buitenbuiten de klas
Toezichtt houden in de pauzes
(Inhaal)proefweikenn en tests afnemen
Administrerenn van cijfers, vorderingen e.dAdministrerenn van absenten
Kopierenn van proefwerken, lesmateriaal e.d.
Routinematigg nakijkwerk
Inn en om de school surveilleren
Lesmateriaall voorbereiden en klaarleggen
Audiovisuelee hulpmiddelen klaar zetten,
(school)televisiee opnemen e.d.
Innenn van contributies e.d.
Makenn van proefwerken/toetsen
Analyserenn van proefwerken/toetsen
Surveillerenn bij proefwerken, toetsen,
examen,, schoolonderzoeken e.d.
Contactt met stageplekken
inin de klas
Assistentiee bij lessen techniek e.d.
Assistentiee bij gebruik pc door leertingen
tijdenss de les
Begeleidingg (huis)werk
Begeleidingg van leesgroepjes
Achterstandsleerlingenn extra aandacht geven
Leerlingenn met leerproblemen (dyslexie
etc.)) helpen

2.13 3
2.58 8
3.15 5
2.10 0
1.35 5
1.99 9
1.83 3
2.70 0
1.31 1

(1.30) )
(1.23) )
(1.47) )
(L50 0
(0.89) )
(1.08) )
(1.14) )
(1.34) )
(0.75) )

1.72 2
2.28 8
3.31 1
2.82 2
2.12 2
3.34 4
3.22 2
3.45 5
2.15 5

(1.33) )
(1-49) )
(1.53) )
(1.70) )
(1.38) )
(1.56) )
(1.47) )
(1.08) )
(1.43) )

1.65 5
2.18 8
2.58 8
2.40 0
1.76 6
2.68 8
1.64 4
3.11 1
1.84 4

(1-22) )
(1.41) )
(1.51) )
(1-57) )
(1.17) )
(1.66) )
(1.11) )
(1.38) )
(1.33) )

1.88 8
4.30 0
3.87 7
2.15 5

(1.37) )
(1.05) )
(1.30) )
(1.40) )

1.81 1
4.45 5
4.23 3
1.89 9

(1.37) )
(1.08) )
(1.21) )
(1.32) )

1.49 9
4.24 4
4.11 1
1.52 2

(1.19) )
(1.18) )
(1.27) )
(1.02) )

4.30 0

(1.04) )

3.46 6

(1.49) )

3.80 0

(1.42) )

2.39 9
1.71 1

(1.31) )
(0.94) )

2.50 0
2.29 9

(1.35) )
(1.31) )

2.68 8
2.21 1

(1.39) )
(1.27) )

3.18 8
2.18 8
3.06 6
3.44 4

(1.30) )
(1.25) )
(1.25) )
(1.29) )

2.39 9
2.39 9
3.33 3
3.22 2

(1.36) )
(1.36) )
(1.47) )
(1.47) )

2.19 9
2.19 9
3.62 2
3.34 4

(1.50) )
(1.50) )
(1.34) )
(1.51) )

3.01 1

(0.95) )

3.20 0

(1.28) )

2.83 3

(1-28) )

2.95 5
2.58 8

(0.91) )
(1.09) )

2.67 7
2.79 9

(1.31) )
(1-24) )

2.48 8
2.67 7

(1.36) )
(1.34) )

2.52 2
2.90 0

(1.22) )
(0.96) )

2.69 9
2.98 8

(1.23) )
(1.23) )

2.66 6
2.81 1

(1.42) )
(1.27) )

4.68 8

(0.70) )

4.27 7

(1.16) )

4.36 6

(1.04) )

4.50 0
4.43 3

(0.84) )
(0.98) )

4.33 3
3.87 7

(1.06) )
(1.43) )

4.21 1
4.07 7

(1.19) )
(1-33) )

3.98 8

(1.22) )

4.05 5

(1.13) )

4.30 0

(1.04) )

4.29 9

(0.98) )

3.98 8

(1.22) )

4.01 1

(1.24) )

Acdviteitencoörttinator r
Organiseren/begeleidenn van
uitstapjes/excursies/sportactiviteiten n
Regelenn van vieringen
Organiseren/begeleidenn van buitenschoolse
activiteiten n
Naschoolsee activiteiten organiseren
Organiseren/begeleidenn van
schoolreizen/werkweken n
Sociaal-psychologischh medewerker
Bezighoudenn met persoonlijke problemen
vann leerlingen
Contactt met ouders/verzorgers leggen
Contactt leggen met externe instanties i.v.m.
probleemleerlingen n
Problemenn tussen leertingen onderling
oplossen n
Leerlingenn met sociale en emotionele
problemenn helpen

alleenn in 1999 (eindmeting) plaatsgevonden. Nadeel hiervan is dat de beginsituatie
niett bekend is en een controle van de invloed van allerlei onderwijskundige ontwikkelingenn op de hoeveelheid en omvang van de ondersteunerstaken niet kan plaatsvinden.. Voordeel is dat leraren in de 52+-conditie zo lang mogelijk onbekend met de
anderee conditie zijn gehouden.
Allee metingen die in het onderzoek zijn gebruikt zijn hierbij beschreven. In de
volgendee hoofdstukken zullen de resultaten worden beschreven te beginnen met de
kwantitatievee gegevens. Onder andere worden daarbij ook de verschillen duidelijk
tussenn de eerste en tweede meting naar het takenpakket en de taakverdeling.
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99 Resultaten Taken en Taakverdeling

9.11 Inleiding
Inn hoofdstukken 9,10 en 11 wordt verslag gedaan van de resultaten uit het onderzoek.
Inn de eerste twee hoofdstukken wordt cijfermatig beschreven wat het experiment
heeftt opgeleverd, het derde hoofdstuk zal in het teken staan van gevalsbeschrijvingen
enn situatieschetsen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag of leraren daadwerkelijkk taken hebben overgedragen op extra ondersteunend personeel en in hoeverree dit voor hen tot taakverlichting heeft geleid.
Driee soorten kwantitatieve gegevens zijn in het onderzoek gehanteerd: Arbeidstevredenheidd en Stress, Taken en Taakverdeling en Ziekteverzuim. Een beschrijving
vann de meetinstrumenten is in hoofdstuk 8 te vinden. Kort gezegd is het als volgt
gegaan:: de helft van de scholen heeft middelen gekregen om extra ondersteunend
personeell aan te stellen, de andere helft heeft middelen gekregen om oudere leraren
taakverminderingg te geven. In hoofdstuk 7 is beschreven dat scholen in grote mate de
middelenn zoals bedoeld hebben besteed. Dat wil echter nog niet zeggen dat leraren
allemaall van de ondersteuning gebruik hebben gemaakt, een voorwaarde die bepalend
iss voor alle overige resultaten. De vragenlijst Taken en Taakverlichting is ontwikkeld
omm na te gaan in hoeverre leraren gebruik hebben gemaakt van de ondersteuning.
Wanneerr slechts een klein deel van de leraren ook daadwerkelijk de ondersteuning
heeftt ingeschakeld, kan niet worden verwacht dat de arbeidstevredenheid is toegenomenn als gevolg van de beschikbaarheid van assistentie.
Hett gaat echter niet alleen om een voorwaarde, maar ook om een resultaat. Wanneer
lerarenn massaal geen vertrouwen hebben in de assistentie, kan dat ook betekenen dat
assistentiee niet een goede oplossing is, ongeacht de arbeidstevredenheid. Over de
introductiee en de plaatsing is veel te doen geweest, waarover in hoofdstuk 11 meer.
Desondankss blijft belangrijk dat leraren met assistentie moeten willen gaan werken.
Eenn andere mogelijkheid is dat leraren geen taken hebben die door het extra
ondersteunendd personeel gedaan zouden kunnen worden, met andere woorden dat de
veronderstellingg dat (leraren teveel perifere klussen doen waarvoor zij niet opgeleid
enn te hoog geschoold zijn* onjuist is. Het kan ook per vak dat onderwezen wordt
anderss liggen. Nagegaan moet dus worden of:
(1)) leraren taken hebben die door het extra ondersteunend personeel zouden moeten
wordenn gedaan;
(2)) leraren er vertrouwen in hebben dat deze taken door het extra ondersteunend personeell kunnen worden gedaan;
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(3)) zij ook daadwerkelijk deze taken hebben afgestoten;
(4)) dit tot taakverlichting heeft geleid.
Inn dit hoofdstuk zal worden beschreven in hoeverre leraren gebruik hebben gemaakt
vann en vertrouwen hebben in de assistentie. In hoeverre menen zij dat het extra
ondersteunendd personeel voor hen taakverlichting zal betekenen? De conditie 52+
wordtt daarbij een beetje uit het oog verloren: het gaat hier om een regeling die
voortborduurtt op de BAPO, een reeds vele jaren bekende situatie voor scholen en
leraren.. In het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op de arbeidstevredenheid en
stresss en zal het ziekteverzuim nader worden uitgewerkt. In hoofdstuk 11 zal in beschrijvendee zin worden ingegaan op de samenwerking tussen leraar en assistent.

9.22 Respons
Dee gegevens verkregen met behulp van de vragenlijst Taken en Taakverdeling zijn op
tee splitsen in drie delen: (a) enkele algemene vragen, (b) de hoeveelheid taken
waarvoorr leraren verantwoordelijk zijn die ook bij het EOP zouden kunnen worden
ondergebrachtt en (c) de mate waarin leraren menen deze taken te kunnen afstoten.
Eenn jaar later is bekeken of (d) leraren nog steeds verantwoordelijk zijn voor deze
takenn en (e) in hoeverre zij deze taken inmiddels hebben afgestoten op het extra
ondersteunendd personeel. Ook in de 52+-conditie is ter vergelijking nagegaan in
hoeverree zij taken hebben die extra ondersteunend personeel zou kunnen doen. De
opsommingg in de inleiding zal worden aangehouden bij de bespreking van bovenstaandee onderdelen. In tabel 9.1 staan de responspercentages. Met name de tweede
metingg kent een hoge respons. Bij alle metingen is de respons in het beroepsonderwijs
enn de volwasseneneducatie relatief laag.

TabelTabel 9.1 - Responspercentages op vragenlijst 'Taken en Taakverdeling'
1999 9

1998 8
sector r
Basisonderwijs s
Voortgezett onderwijs
Beroepsonderwijss en VE
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EOP P

EOPP

52+

66.8% %
77.7% %
57.9% %

95.3%%
93.1%%
71.8%%

71.9%
76.1%
64.7%

9.33 Taken
Inn hoeverre hebben leraren taken die door het extra ondersteunend personeel gedaan
zoudenn kunnen worden? Onder andere bij de bespreking van de meetinstrumenten is
eenn lijst gegeven van taken die in potentie bij de ondersteuning zouden kunnen wordenn ondergebracht. Deze takenlijst is aangepast in 1999. Vergelijkingen tussen de
tweee metingen zullen derhalve alleen betrekking hebben op de taken die in beide
jarenn aan de leraren zijn voorgelegd.
Inn tabel 9.2 wordt duidelijk dat leraren met name voor taken van de leraarsassistentie
inn de klas en de sociaal psychologisch medewerker verantwoordelijk zijn. In het
basisonderwijss geldt dit voor vrijwel alle taken die kunnen worden afgestoten. Dit
betekentt dat leraren in principe genoeg taken hebben die ze zouden kunnen afstoten
opp het extra ondersteunend personeel.

TabelTabel 9.2 - Gemiddeld aantal ondersteunerstaken waarvoor leraren aangeven verantwoordelijkantwoordelijk te zijn, standaard afwijking tussen haakjes (november 1998)
aantall
voorgelegd d
leraarsassistentt buiten de klas
leraarsassistentt in de klas
activiteitencoördinator r
sociaall psychologisch
medewerker r

14 4
66
55
55

BaO
10.777 (2.90)
3.97(1.55) )
3.68(1.43) )
4.600 (0.75)

VO
10.999 (2.20)
2.06(1.50) )
2.32(1.72) )
3.17(1.65) )

BVE
10.055 (1.77)
2.44(1.67) )
2.18(1.82) )
3.733 (1.42)

9.44 Vertrouwen
Inn welke mate hebben leraren er vertrouwen in dat bepaalde taken door de assistentie
kunnenn worden uitgevoerd? Bij de taken waar leraren aangeven verantwoordelijk
voorr te zijn, hebben zij moeten opgeven op een vijfpuntsschaal in welke mate zij
meendenn dat deze taken ook door een ondersteuner gedaan zouden kunnen worden.
Dezee verwachtingen zijn per leraar opgeteld en gemiddeld over het aantal taken. Hoe
lagerr het gemiddelde, hoe meer leraren er vertrouwen in hebben dat een ondersteuner
ditt soort taken zou kunnen uitvoeren. Tabel 9.3 geeft de resultaten. Het is evident dat
sociaall psychologische taken niet aan de ondersteuner zouden worden overgelaten,
terwijll men op het gebied van de leraarsassistentie meer mogelijkheden ziet.
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TabelTabel 9.3 - Mate waarin leraren gemiddeld aangeven dat zij bepaalde taken zullen
afstotenafstoten op de ondersteuning, één is volledig, vijf is helemaal niet, standaardafwijkingking tussen haakjes
BaOO
leraarsassistentt buiten de klas
leraarsassistentt indeklas
activiteitencoördinatorr
sociaall psychologisch medewerker

2.26(0.69)
2.66(1.00)
2.86(0.74)
4.44(0.61)

VO
2.67(0.98)
2.92(1.26)
3.03(1.12)
4.05(1.05)

BVE
2.49(0.96)
3.23(1.17)
2.88(1.16)
4.23(0.95)

Dee mate van vertrouwen in de assistentie komt ook tot uiting in de algemene vraag
diee bij de eerste meting aan de leraren is voorgelegd. Gevraagd werd in hoeverre zij
meendenn dat de ondersteuning tot taakverlichting zou gaan leiden. Figuur 9.1 geeft de
verdelingg van responsen. Leraren reageren overwegend positief, alhoewel een grote
groepp een afwachtende middenpositie claimt.

FiguurFiguur 9.1 - Verdeling van antwoorden (percentage)top
lichting'lichting' uitgesplitst naar sector

zekerr wel

zeker

neutraal

niet

vraag 'verwachte taakver-

zeker niet

Duidelijkk wordt dat het idee van ondersteuning op zich leraren aanspreekt, maar dat
wanneerr naar specifieke, concrete taken wordt gevraagd, leraren niet zonder meer
geneigdd zijn de assistentie in te schakelen.
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9.55 Afstoten van Taken
Inn welke mate hebben leraren daadwerkelijk taken afgestoten? Verschillende items
kunnenn inzicht verschaffen op dit vlak. In de eerste plaats kan gekeken worden of
lerarenn tijdens de tweede meting voor minder taken verantwoordelijk zijn dan een jaar
geleden.. Immers, de assistentie loopt inmiddels ruim een jaar rond op de meeste
scholenn en mag verondersteld worden te zijn ingewerkt. In het beste geval hoeft de
leraarr zich niet meer te buigen over de taken die eerder tot zijn takenpakket
behoorden.. Een complicatie kan ontstaan door gebruik van het woord 'verantwoordelijkheid*.. Het is goed mogelijk dat een taak niet meer tot het takenpakket van de
leraarr behoort, maar nog wel zijn verantwoordelijkheid is: de assistent voert dan
bepaaldee taken uit onder de verantwoordelijkheid van de leraar. Een tweede complicerendee factor is dat de meting in november heeft plaatsgevonden toen op veel scholenn de assistentie al goed en wel aan het werk was. Dat betekent dat misschien al veel
takenn zijn overgedragen en de leraren aangeven niet verantwoordelijk te zijn voor
veell taken, waar zij zonder de assistentie wel voor verantwoordelijk waren.
Tabell 9.4 geeft eerst het aantal taken dat in 1999 de leraren is voorgelegd, het gemiddeldd aantal taken waarvoor zij aangeven verantwoordelijk te zijn en de standaard
afwijkingg tussen haakjes.
TabelTabel 9.4 - Gemiddeld aantal taken en standaardafwijking tussen haakjes per sector
uitgesplitstuitgesplitst naar ondersteunersfuncties (november 1999)
aantal l
voorgelegd d
leraarsassistentt buiten de
klas klas
leraarsassistentt in de klas
activiteitencoördinator r
sociaall psychologisch
medewerker r

BaO O

aantal l
voorgelegd d

11 1

8.277 (2.73)

14 4

55
66
55

3.85(1.57) )
3.777 (2.00)
3.20(1.77) )

77
66
77

VO O

BVE E

11.16(3.22) ) 10.49(3.13) )
4.44(2.31) )
3.333 (2.26)
4.788 (2.38)

4.055 (2.44)
2.75(2.31) )
4.699 (2.26)

Hett is moeilijk vergelijken met tabel 9.2, aangezien op de meeste gebieden een andere
hoeveelheidd taken aan de leraren is voorgelegd. Wel wordt duidelijk dat in vrijwel
allee gevallen leraren voor gemiddeld meer dan de helft van de voorgelegde taken verantwoordelijkk zijn, waar dat een jaar eerder niet altijd het geval was. Onderstaande
tabell geeft een vergelijking met behulp van t-toetsen van het aantal taken waar leraren
aangevenn ervoor verantwoordelijk te zijn ten tijde van de eerste en de tweede meting.
Hett gaat hierbij om slechts een selectie van het aantal taken dat is voorgelegd. De
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functiess zijn tijdens het onderzoek geëvolueerd, sommige taken verdwenen uit het
takenpakkett terwijl andere erbij kwamen: onmiskenbaar het product van een veldexperiment.. Opgemerkt dient te worden in een multivariate vergelijking ongelijke
variantiess betrouwbare uitspraken in de weg hebben gestaan. In de laatste kolom staat
eenn maat voor effectgrootte afgedrukt. Een r\ van 0.14 of groter wordt over het
algemeenn als een groot effect gezien, een if tussen 0.14 en 0.06 als een middelmatig
effect.. Kleiner dan 0.01 staat voor een klein effect.

TabelTabel 9.5 - Verschillen tussen de eerste meting en de tweede meting: gemiddeld
aantalaantal taken waarvoor men verantwoordelijk is uitgesplitst naar assistentie junctie en
sector sector
1998 8
gem. .

(sd.) )

1999 9
gem..

(sd.)

nn items

tt

df f

PP

n2 2

Basisonderwijs Basisonderwijs

6.54

(1.49)

6.42

(2.03)

82'

0.625"

284.5

0.533

0.001

3.11

(1.04)

3.10

(1.30)

4

0.067"

308.7

0.947

0.000

activiteiten-3.06 (1.15)
coördinator r
sociaall psychologisch
2.68 (0.60)
medewerker r
VoortgezetVoortgezet Onderwijs

2.78

(1.42)

4

1.917"

310.9

0.056

0.011

2.19

(1.11)

3

5.003"

252.1

0.000

0.071

leraarsassistentt buiten
deklas deklas
leiaarsassistentt in de

leraarsassistentt buiten
deklas s
leraarsassistentt in de
klas s

7.14 4 (1.64) )

activiteiten-coördinator r
sociaall psychologisch
medewerker r

1.94 4 (1.40) )

7.33 3 (2.10) )

99

-- 649.9 9 0.159 9 0.003 3
1.410" "

2.06 6 (1.50) )

3.63 3 (2.07) )

66

-- 637.9 9 0.000 0 0.162 2
11.903 3
i) )

2.37 7 (1.40) )

2.41 1 (1-59) )
2.91 1 (1.41) )

44
44

-- 725.9 9 0.000 0 0.023 3
4.325" "
-5.367 7

806 6 0.000 0

0.035 5

BeroepsonderwijsBeroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
leraarsassistentt buiten
dee klas
leraarsassistentt in de
klass
activiteiten**
coördinator r
sociaall psychologisch
medewerker r

5.78

(1.52)

6.52

(2.09)

9

336.9

0.000

0.044

385.6

0.000

0.062

4

4.377"
5.246"
-1.373

2.44

(1.87)

3.42

(2.14)

6

1.81

(1.49)

2.01

(1.63)

444

0.171

0.004

2.99

(1.15)

3.00

(1.31)

4

-0.073

454

0.942

0.000

"" niet gelijke varianties2' alteen de items die in beide metingen zijn voorgelegd zijn opgenomen in de berekening
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Hett ziet ernaar uit dat leraren er eerder taken bij hebben gekregen dan dat zij taken
hebbenn afgestoten naar het extra ondersteunend personeel. Alleen in het basisonderwijss is een afname zichtbaar met betrekking tot taken van de sociaal psychologisch
medewerker.. De hoeveelheid taken op de overige gebieden is gelijk gebleven. Dit is
zeerr opmerkelijk aangezien de functie van sociaal psychologisch medewerker niet is
geïntroduceerdd in deze sector. Daar staat tegenover dat de taken van de sociaal
psychologischee medewerker geregeld bij de leraarsassistent in het basisonderwijs
terechtt zijn gekomen. In het voortgezet onderwijs is een toename van taken waarneembaarr op alle gebieden behalve de taken van de leraarsassistent buiten de klas,
welkk aantal onveranderd is gebleven. In het beroepsonderwijs is een toename te
constaterenn van taken van de leraarsassistent, binnen en buiten de klas. De overige
tweee typen van taken zijn onveranderd gebleven. Nu hebben er enkele ontwikkelingen
plaatsgevonden,, zoals het studiehuis in het VO en de WEB in de BVE die de
administratievee kant van het leraarschap hebben geïntensiveerd.
Eenn vergelijking kan worden gemaakt met de groep leraren uit de conditie 52+ tijdens
dee tweede meting. Een beginmeting is niet afgenomen in deze groep en dus kan niet
wordenn nagegaan of er een conditie-specifieke ontwikkeling heeft plaatsgevonden.
Dezee gegevens worden in de vergelijking opgevat als een basisniveau, zonder
assistentie.. In tabel 9.6 worden de gemiddelden en standaardafwijkingen gegeven van
hett gemiddeld aantal taken bij de tweede meting in de conditie 52+ ter aanvulling op
tabell 9.6. Op basis van multivariate of univariate variantieanalyse kan geen uitspraak
wordenn gedaann vanwege ongelijke varianües (hypervlakken). Met drie groepen wordt
dee bedreiging van kanskapitalisatie te groot om hier t-toetsen op los te laten. Het lijkt
eropp dat men in de 52+-conditie gemiddeld voor meer taken verantwoordelijk is dan
inn de conditie EOP ongeacht de meting. De verschillen zijn het kleinst in het beroepsonderwijs.. Uitzondering zijn de taken van de sociaal psychologisch medewerker in
hett basisonderwijs: de conditie 52+ en de conditie EOP ten tijde van de beginmeting
liggenn vrij dicht bij elkaar in de buurt. Het kan zijn dat hier één van de eerder
genoemdee complicerende factoren om de hoek komt kijken: de beginmeting heeft niet
vooraff aan de manipulatie plaatsgevonden. In dat geval zou de inzet van extra
ondersteunendd personeel tot een 'absolute' taakverlichting hebben geleid. Meer waarschijnlijkk is dat de organisatie van de school de grootste invloed heeft. Sommige
scholenn hebben de beschikking over goede Melkert-functionarissen en onderwijs
ondersteunendd personeel, terwijl in andere scholen de leraren werkelijk voor alles
wordenn ingezet.
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TabelTabel 9.6 - Gemiddelden en standaardafwijking voor het gerapporteerde aantal taken
waarvoorwaarvoor verantwoordelijk in de 52-k-conditie
gem. .

(sd.) )

6.86 6
3.52 2
3.34 4
2.47 7

(1.71) )
(1.02) )
(1.06) )
(0.83) )

7.94 4
4.03 3
2.71 1
3.24 4

(1.54) )
(1.88) )
(1.44) )
(1.11) )

6.36 6
3.78 8
2.06 6
3.20 0

(1.94) )
(1.80) )
(1.59) )
(1.14) )

Basisonderwijs Basisonderwijs
leraarsassistentt buiten de klas
leraarsassistentt in de klas
activiteitencoördinator r
sociaall psychologisch medewerker
VoortgezetVoortgezet Onderwijs
leraarsassistentt buiten de klas
leraarsassistentt in de klas
activiteitencoördinator r
sociaall psychologisch medewerker
BeroepsonderwijsBeroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
leraarsassistentt buiten de klas
leraarsassistentt in de klas
activiteitencoördinator r
sociaall psychologisch medewerker

Err is leraren ook gevraagd in welke mate zij de genoemde taken afgestoten hebben op
hett extra ondersteunend personeel. Alleen leraren die aangaven belast te zijn met een
bepaaldee taak is gevraagd aan te geven of deze volledig (1) tot helemaal niet (5) over
tee dragen is op de ondersteuning. De gemiddelden en standaardafwijkingen zijn in
tabell 8.22 terug te vinden, bij de bespreking van het instrument. Globaal genomen
hebbenn leraren het meest vertrouwen in het overdragen van taken die betrekking
hebbenn op leraarsassistentie in en buiten de klas. Dit ligt anders wanneer de leerling
onderwijss inhoudelijk (huiswerkbegeleiding, dyslexie) moet worden begeleid en bij
hett 'maken van proefwerken en toetsen'. De bedoeling van deze laatste taak was oorspronkelijkk het opmaken van proefwerken: dit is niet zo opgevat door de leraren. Bij
sociaall psychologische taken denkt men duidelijk niet aan het extra ondersteunend
personeel.. Aangezien verschillende leraren aangeven met verschillende taken belast te
zijn,, ontstaan er teveel lege cellen om een statistische onderbouwing te geven voor
bovenstaandee bewering.
Tenslottee de vraag aan leraren in de tweede vragenlijst of zij gebruik hebben gemaakt
vann de assistentie het afgelopen jaar. De verdeling van responsen in percentages in
figuurr 9.2 maakt duidelijk dat de meerderheid van de leraren dit niet of nauwelijks
heeftt gedaan. In het basisonderwijs wordt de assistentie nog het meeste ingeschakeld.
Eenn kanttekening moet worden gemaakt bij het feit dat expliciet naar persoonlijk
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gebruikk is gevraagd. Zoals uit de meer kwalitatieve gegevens zal blijken (hoofdstuk
11)) wordt de assistent geregeld voor meer algemene taken ingezet en ervaren leraren
taakverlichtingg omdat zaken beter lopen, ook al maken zij er niet direct persoonlijk
gebruikk van.
FiguurFiguur 9.2 - Verdeling van antwoorden (percentages van het totaal binnen de sector)
opop de vraag of men persoonlijk van de assistentie gebruik heeft gemaakt (EOP)

helemaall
niet t

niet

neutraal

wel

zeer vaak

Eenn belangrijk obstakel is dat het ging om een tweejarig onderzoek en dat de
middelenn dus ook gedurende twee jaar aan de scholen zijn verstrekt. Het tijdelijke
karakterr kan leraren ertoe bewogen hebben geen gebruik van de assistentie te maken,
uitt angst dat de situatie na afloop van het onderzoek hen te zwaar zou vallen. Ook
enkelee schoolleidingen hebben aangegeven dat ze geen structurele taken bij de leraren
hebbenn weggehaald vanuit hetzelfde motief. In figuur 9.3 wordt de verdeling van de
responsenn in percentages gegeven op de vraag of men 'meer van de assistentie
gebruikk zou maken wanneer het om een structurele functie zou gaan'. Het wordt
duidelijkk dat de projectbasis een obstakel heeft gevormd.
FiguurFiguur 9.3 - Verdeling antwoorden (percentages) op de vraag of men meer gebruik
vanvan de assistentie zou maken wanneer het om een structurele functie zou gaan.

zekerr niet

niet

neutraal

wel

zeker wel
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Desondankss geeft een significante correlatie tussen deze twee vragen van 0.36
(N=787,, p<0.01) aan dat in zekere mate de groep die nu geen gebruik van de
assistentiee heeft gemaakt, dat ook niet zou doen wanneer de assistenten een vaste
aanstellingg zouden hebben. Een kruistabel geeft enig inzicht (Tabel 9.7). Een aanzienlijkee groep bevindt zich in de eerste vier cellen in de linker bovenhoek. Dat wil
zeggenn dat deze groep ongeacht het karakter van de functie (tijdelijk of vast) geen
gebruikk maakt of zal maken van het extra ondersteunend personeel. Daar staat
tegenoverr dat bij 51.3% (categorieën wel en zeker wel) winst in gebruik is te maken
doorr de functie structureel aan te bieden en dat een groot deel van de leraren die helemaall niet of amper gebruik heeft gemaakt van de assistentie dat in een structurele
situatiee misschien wel doet (de middencategorie)

TabelTabel 9.7 - Kruistabel van twee vragen: de mate waarin men gebruik maakt van extra
ondersteunendondersteunend personeel en de mate waarin men hier meer gebruik van zou
wanneerwanneer het een structurele functie zou betreffen
Meerr gebruik van maken indien assistentie structureel

§§

SS Ü
X JJ

wel l

zekerr wel

niet t

heiemaatt niet

299 (3.7%)

288 (3.6%)

666 (8.4%)

17(2.2%) )

277 (3.4%)

amper r

111 (1.4%)

388 (4.8%)

88(11.2%) )

377 (4.7%)

33 (0.4%)

66 (0.8%)

577 (7.2%)

599 (7.5%)
79(10.0%) )

411 (5.2%)

588 (7.4%)

522 (6.6%)

4(0.5%) )

300 (3.8%)

gemiddeld d
veel

22 (0.3%)

66 (0.8%)

zeer vaak

33 (0.4%)

22 (0.3%)

CS

OO §

neutraal l

zekerr niet

299 (3.7%)
14(1.8%) )

Dee vraag naar 'gebruik van het extra ondersteunend personeel' is in de laatste
vragenlijstt (Arbeidstevredenheid en Stress) nogmaals teruggekomen (figuur 9.4). Met
namee in VO en BVE valt nog enige terugloop waar te nemen. Ook dit is een indicatie
datt de tweejarige termijn van het onderzoek een rol heeft gespeeld. Mogelijk is sprake
vann een bepaalde teleurstelling dat, met de afloop van het onderzoek in zicht, een
gevoelsmatigg recht op assistentie wordt afgenomen.
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FiguurFiguur 9.4 - Verdeling van antwoorden (percentages) op de vraag of men persoonlijk
vanvan de assistentie gebruik heeft gemaakt (EOP) (2000)
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00
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Inn tabel 9.8 wordt vergeleken de mate waarin leraren aangeven gebruik te maken van
hett extra ondersteunend personeel in november 1999 en mei 2000 met behulp van ttoetsen.. Het lijkt erop dat alleen in het voortgezet onderwijs tegen het einde van het
onderzoekk steeds minder van het extra ondersteunend personeel gebruik is gemaakt,
alhoewell de steekproefgrootte in deze sector wellicht een belangrijk aandeel heeft
gehadd bij deze constatering.

TabelTabel 9.8 - T-toets resultaten: taakverdeling in 1999 en arbeidstevredenheid in 2000:
gebruikgebruik maken van het EOP in de conditie EOP
xIW99 (sd.)

x2oooo (sd.)

basisonderwijs basisonderwijs
2.85(1.15) ) 2.811 (1,26)
voortgezetvoortgezet onderwijs
2.49(1.19) ) 2.26(1.22) )
beroepsonderwijsberoepsonderwijs
2.52(1.25)
en VE
) 2.29(1.34) )

tt

df f

PP

0.301 1
2.603 3
1.773 3

319 9
743 3
407 7

0.764 4
0.009 9
0.077 7

9.66 Taakverlichting
Inn welke mate heeft de inzet van assistentie tot taakverlichting bij de leraren geleid?
Aann de ene kant lijkt het erop dat er geen sprake is van taakverlichting in absolute zin:
lerarenn zijn gemiddeld voor meer taken verantwoordelijk met de assistentie dan
zonderr de assistentie. Dit kan natuurlijk ook alles te maken hebben met de ontwikkelingenn in het onderwijs: onder invloed van WEB en studiehuis zijn er nu eenmaal
bepaaldee (administratieve) taken bijgekomen voor leraren. Aan leraren is gevraagd of
dee inzet van assistentie voor hen persoonlijk taakverlichting heeft opgeleverd. In het
basisonderwijss wordt redelijk positief gereageerd, terwijl in de overige twee sectoren
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eenn krappe meerderheid aangeeft dat er geen sprake is van taakverlichting. Hierbij is
hett van belang op te merken dat in de vraagstelling taakverlichting en de assistentie
oorzakelijkk aan elkaar zijn verbonden. Het is goed mogelijk dat leraren taakverlichtingg niet zien als een direct gevolg van de assistentie, maar bijvoorbeeld toeschrijvenn aan een meer gestroomlijnde organisatie of een sfeerverbetering. Figuur 9.5
geeftt de verdeling van antwoorden in percentages op deze vraag, uitgesplitst naar
sector. .
FiguurFiguur 9.5 - Verdeling van antwoorden (percentage) op de vraag in hoeverre het
EOPEOP tot taakverlichting heeft geleid
35 5
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neutraal l
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Dezee vraag is nogmaals teruggekomen in de vragenlijst Arbeidstevredenheid en
Stress.. In het begin van het onderzoek hebben leraren dus kunnen aangeven in welke
matee zij verwachtten dat het extra ondersteunend personeel tot taakverlichting zou
leiden.. Een jaar later is hen gevraagd wat hiervan terecht is gekomen en vlak voor het
eindee van het project is deze vraag nogmaals herhaald. Een verloop kan worden
geschetstt (figuur 9.6).
FiguurFiguur 9.6 - Gemiddelde (verwachte) taakverlichting op drie meetmomenten per
sector sector
Taakverlichtingg in 1998,1999 en 2000
44
3,6 6
•BaO O
•VO O
•BVE E

3,2 2
2,8 8
2,4 4
22

1998 8

148 8

1999 9

2000 0

Wanneerr per sector een ANOVA wordt gedaan, worden enkele vermoedens bevestigd
diee op basis van defiguural naar voren waren gekomen: de assistentie heeft niet de
taakverlichtingg gebracht die was verwacht. Het einde van het onderzoek heeft weinig
veranderingg gebracht in dit beeld, noch in positieve, noch in negatieve zin.

9.77 Processen
Hett lijkt erop alsof zich een proces van teleurstelling heeft afgespeeld. Leraren
haddenn aan het begin van het project redelijk goede verwachtingen, maar zijn daarin
inn zekere mate teleurgesteld: de assistentie heeft niet gebracht wat zij ervan hadden
verwacht.. Over welke taken het precies gaat kan worden nagegaan door een
vergelijkingg te trekken tussen de begin- en de eindmeting: in welke mate verwachtten
lerarenn bepaalde taken af te stoten en in welke mate hebben zij dit ook gedaan? De
matee waarin leraren taken hebben afgestoten op het extra ondersteunend personeel
wordtt in tabel 9.10 met gemiddelden en standaardafwijkingen weergegeven. Ook
voorr deze tabel (vergelijk tabel 8.22) geldt dat hoe lager het gemiddelde, hoe groter
dee mate is waarin men de taak heeft afgestoten. In de vijfpuntsschaal staat 1 dus voor
geheell afgestoten en 5 voor helemaal niet afgestoten. Deze beoordeling is voorbehoudenn aan de leraren die ook belast zijn met de taak of voorafgaand aan het project
waren.. Uit deze tabel blijkt dat met name de taken van de leraarsassistent ook
daadwerkelijkk in aanmerking zijn gekomen voor afstoten, wat niet verwonderlijk is
gezienn het grote aantal leraarsassistenten (ruim 80% in VO en BVE) dat is aangesteld.
Inn het bijzonder zijn de werkzaamheden buiten de klas overgedragen.
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TabelTabel 9.10 - Mate waarin leraren taken hebben afgestoten op assistentie uitgesplitst
naarnaar sector en juncties (1999)

gentgent

be e

vo o

bao o
(sd)

gemgem

(sd) gemgem

(sd)

Leraarsassistent t
buitenbuiten de klas
Analyserenn van proefwerken/toetsen
Routinematigg nakijkwerk
Administrerenn van cijfers, absenten, vorderingen e.d.
Opmakenn en klaarleggen van proefwerken/toetsen
Bestellen/organiserenn van lesmateriaal
Telefonischee afspraken maken met stageplekken e.d.
Schriftelijkee (inhaal)proefwerken, toetsen, examens
e.d.. afnemen
Ordee bewaren bij zelfstudie
Toezichtt houden in de pauzes
Kopiërenn van proefwerken, lesmateriaal e.d.
Surveillerenn bij proefwerken, toetsen, examen,
schoolonderzoekenn e.d.
Audiovisuelee hulpmiddelen klaar zetten,
(school)televisiee opnemen e.d.
Innenn van contributies e.d.
Rondomm de school surveilleren
Schriftelijkee toetsen e.d. afnemen
Administrerenn van acties (kinderpostzegels e.d.)
Opstartenn pc's zodat leerlingen meteen aan de slag
kunnen n
Kopiërenn en opmaken van lesmateriaal e.d.
inin de klas
Achterstandsleerlingenn extra aandacht geven
Leerlingenn met leerproblemen (dyslexie etc.) helpen
Begeleidingg (huis)werk
Klassenn opvangen bij ziekte collega
Begeleidingg van leesgroepjes
Assistentiee bij gebruik pc door leerlingen tijdens de
les s
Assistentiee bij lessen techniek, verzorging e.d.

4.42 2
3.52 2
3.50 0
3.28 8
3.22 2
3.22 2
2.86 6

(1.10) )
(1.60) )
(1.52) )
(1.59) )
(1.54) )
(1.63) )
(1.61) )

4.10 0
2.76 6
2.61 1
2.34 4
2.63 3
3.45 5
2.58 8

(1.25) )
(1.66) )
(1.67) )
(1.59) )
(1.67) )
(1-69) )
(1.60) )

2.85 5
2.84 4
2.62 2
2.62 2

(1.60) )
(1.72) )
(1.64) )
(1.55) )

2.75 5
2.01 1
2.16 6
2.15 5

(1.57) )
(1.42) )
(1.55) )
(1.54) )

(1.38) )

2.60 0

(1.61) ) 2.06 6 (1.50) )

2.38 8
2.66 6
3.22 2
2.52 2
2.33 3

(1.52) )
(1.51) )
(1.38) )
(1.59) )
(1.63) )

2.40 0
2.32 2

(1.61) ) 1.94 4 (1.48) )
(1.58) ) 2.12 2 (1.47) )

1.83 3

(1.23) )

3.28 8
3.47 7

(1.37) )
(1.34) )

3.56 6
2.32 2
2.36 6

(1.43) )
(1.40) )
(1.49) )

3.73 3
3.57 7
3.27 7
3.25 5
3.17 7
2.87 7

(1.38) )
(1.52) )
(1.46) )
(1.61) )
(1.50) )
(1.50) )

3.66 6
3.67 7
3.43 3
3.50 0
3.12 2
2.55 5

(1.33) )
(1.41) )
(1.38) )
(1.32) )
(1.48) )
(1.50) )

2.877

(1.42)

3.01

(1.45)

3.85 5

(1.28) )

2.83 3

(1.60) )

2.45 5

(1.37) )

3.23 3

(1.46) )

1.96 6

Activiteitencoördinator r
Organiseren/begeleidenn van
uitstapjes/excursies/sportactiviteiten n
Organisatiee themaweken
Organiseren/begeleidenn van
schoolreizen/werkweken n
Regelenn van vieringen
Organiseren/begeleidenn van buitenschoolse
activiteiten n
Schoolkrant,, leerlingraad begeleiden
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3.40 0

(1.12) )

3.31 1

(1.29) ) 3.66 6 (1.30) )

3.43 3
3.08 8

(1.17) )
(1.17) )

3.11 1
3.09 9

(1-39) ) 3.48 8 (1.31) )
(1.30) ) 3.22 2 (1.26) )

3.46 6
2.94 4

(1.09) )
(1.11) )

2.93 3
2.89 9

(1.43) ) 3.16 6 (1.38) )
(1.34) ) 3.04 4 (1.31) )

2.39 9

(1.50) )

2.57 7

(1.44) ) 2.82 2 (1.40) )

baoo

vo

be

gem gem <sd) <sd) gem gem(sd) (sd) gem gem(sd) (sd)
Sodaal-psychologischh medewerker
Contactt opnemen met ouders i.v.m. gedrag- en
leerproblemen n
Coachenn van collega-leraren
Bezighoudenn met persoonlijke problemen van
leerlingen n
Contactenn leggen met ouders i.v.m.
gedragsproblemenn en/of spijbelen
Contactt leggen met instanties i.v.m.
probleemleerlingen n
Leerlingenn individueel met sociale en emotionele
problemenn helpen
Problemenn tussen leerlingen onderling oplossen
Contactt leggen met anderstalige ouders/verzorgers

4.77 7

(0.54) )

4.62 2

(0.81) )

4.54 4
4.35 5

(0.89) ) 4.20 0 (1.23) )
(1.05) ) 4.38 8 (1.02) )

4.27 7

(1.18) ) 4.28 8 (1.14) )

4.57 7

(0.82) )

4.17 7

(1.21) ) 4.09 9 (1.23) )

3.99 9

(1.17) )

4.17 7

(1.15) ) 4.18 8 (1.10) )

4.30 0

(0.98) )

4.15 5
3.99 9

(1.05) ) 4.25 5 (1.03) )
(1.29) ) 4.12 2 (1.28) )

Inn tabel 9.11 staan de resultaten van een vergelijking die gemaakt is tussen de mate
waarinn leraren aan het begin van het onderzoek dachten bepaalde taken waarmee zij
belastt zijn af te stoten op de assistentie en de mate waarin zij dit ook gedaan hebben.
Dee responsen op de mate waarin de voorgelegde taken zijn over te dragen zijn gesommeerdd en gedeeld door het aantal taken waarvoor men aangeeft verantwoordelijk te
zijn.. De ene proefpersoon levert dus bijvoorbeeld 1 taak aan het gemiddelde dat zich
tussenn 1 en 5 begeeft, terwijl een andere proefpersoon daar 8 of 9 taken voor levert.
Hoee lager het gemiddelde, hoe meer men het gevoel heeft taken te kunnen overdragen
opp het extra ondersteunend personeel.
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TabelTabel 9.11 • Verschillen tussen het verwachte en het gerapporteerde mate van kunnen
overdragenoverdragen van taken uitgesplitst naar assistentie junctie en sector ' niet gelijke
riantiesrianties2>2> alleen de items die in beide metingen zijn voorgelegd zijn opgenomen in d
berekeningen berekeningen
1998 8
gem. .

(sd.) )

1999 9
gem. .

(sd.) )

nn items

tt

df f

VV

PP

Basisonderwjs s
leraarsassistent t
buitenn de klas
leraarsassistentt in
deklas s
activiteiten-coördinator r
sociaal l
psychologisch h
medewerker r

2.26 6 (0.69) )

2.71 1

(1.01) )

8" "

-4.548" "

268.0 0

0.000 0

0.065 5

2.66 6 (1.00) )

2.90 0

(1.18) )

44

-1.920" "

288.8 8

0.056 6

0.012 2

2.86 6 (0.74) )

3.27 7

(0.97) )

44

-4.060" "

265.6 6

0.000 0

0.055 5

4.44 4 (0.61) )

4.35 5

(0.84) )

33

1.050" "

249.1 1

0.295 5

0.004 4

2.67 7 (0.98) )

3.00 0

(1.21) )

99

-3.951" "

654.7 7

0.000 0

0.022 2

2.92 2 (1.26) )

3.33 3

(1.16) )

66

-4.288 8

654 4

0.000 0

0.027 7

3.03 3 (1.12) )

3.10 0

(1.18) )

44

-0.793 3

613 3

0.428 8

0.001 1

4.05 5 (1.05) )

4.19 9

(0.95) )

44

-1.791 1

684 4

0.074 4

0.005 5

Voortgezett Onderwijs
leraarsassistent t
buitenn de klas
leraarsassistentt in
dee klas
activiteiten-coördinator r
sociaal l
psychologisch h
medewerker r

Beroepsonderwijss en Volwasseneneducatie
leraarsassistent t
buitenn de klas
leraarsassistentt
dee klas
activiteiten-coördinator r
Sociaal l
psychologisch h
medewerker r

2.49 9

(0.96) )

2.67 7

(1.18) )

99

-1.688" " 393.2 2

0.092 2

0.007 7

in 3.23 3

(1.17) )

3.30 0

(1.19) )

66

-0.524 4 352 2

0.601 1

0.001 1

2.88 8

(1.16) )

3.26 6

(1.22) )

44

-2.795 5 305 5

0.006 6

0.006 6

4.23 3

(0.95) )

4.22 2

(0.93) )

44

0.100 0

0.920 0

0.000 0

413 3

Uitt tabel 9.11 blijkt dat leraren gedurende het onderzoek de taken waarvoor zij
aangevenn verantwoordelijk te zijn in steeds mindere mate te hebben overgedragen op
hett extra ondersteunend personeel. In het basisonderwijs heeft dit betrekking op de
takenn van de leraarsassistent buiten de klas en de activiteitencoördinator. In het
voortgezett onderwijs heeft dit betrekking op de leraarsassistent, zowel in als buiten de
klas.. In het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie gaat het om de taken van de
activiteitencoördinator.. Voor alle drie de sectoren geldt dat men de taken van de
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sociaall psychologisch medewerker nooit een plek bij de ondersteuning heeft
toegedicht. .

9.88 Conclusie
Aann het begin van het hoofdstuk zijn vier vragen gesteld met betrekking tot de
samenwerkingg tussen de leraren en het extra ondersteunend personeel. Het gegeven
datt de scholen in de conditie EOP de extra financiering hebben besteed aan extra
ondersteuningg wil nog niet zeggen dat de leraren gebruik hebben gemaakt van de
assistentiee en kunnen spreken van taakverlichting. Laat staan dat het mogelijk is
eventuelee veranderingen in de arbeidstevredenheid en het ziekteverzuim toe te schrijvenn aan de aanwezigheid van extra ondersteunend personeel. Daarom moest eerst
wordenn uitgezocht of (1) leraren taken in hun takenpakket hebben die door de
assistentiee zou kunnen worden gedaan, (2) leraren er vertrouwen in hebben dat de
assistentiee capabel is om deze taken op zich te nemen, (3) de leraren daadwerkelijk
takenn hebben overgedragen aan de assistentie en tenslotte (4) dit tot taakverlichting
heeftt geleid.
Duidelijkk is geworden dat leraren vele taken hebben onder hun verantwoordelijkheid
diee door een assistent gedaan zouden kunnen worden. Het beeld dat leraren hebben is
datt van de leraarsassistent, een administratieve, secretariële kracht, die tevens assisteertt bij bepaalde lesonderdelen, surveilleert en toetsen afneemt. Van taken die meer
inn de sfeer van sociaal psychologische begeleiding van leerlingen liggen hebben
lerarenn niet het vertrouwen deze bij de ondersteuning te kunnen achterlaten. Dit heeft
ongetwijfeldd alles te maken met de introductie van de ondersteuners op de scholen, de
informatievoorzieningg aan scholen en de opinie, binnen en buiten de school, over niet
onderwijzendd personeel. Wanneer leraren naar specifieke taken wordt gevraagd lijkt
minderr vertrouwen in de assistentie te bestaan dan wanneer in meer algemene zin
overr de ondersteuning wordt gerept. Leraren hebben in mindere mate taken overgedragenn op het extra ondersteunend personeel dan zij hadden verwacht te kunnen
overdragen.. Op dit punt dreigt de complexiteit van een veldonderzoek de overhand te
krijgen:: allerlei onderwijskundige ontwikkelingen, zoals het studiehuis en de WEB,
hebbenn mogelijk een toename in typische ondersteunerstaken teweeggebracht. Een
logischee conclusie is dan dat zonder ondersteuning de situatie alleen maar erger was
geweest.. Het tijdstip van meten, nadat de ondersteuning reeds op scholen werkzaam
was,, kan evengoed van invloed zijn geweest, alsmede de vraagstelling waarbij van
'verantwoordelijkheid'' wordt gesproken en niet van concreet 'overdragen van taken'.
Nett zo goed mogelijk is dat de ondersteuning gewoonweg niet de mogelijkheden
biedtt die op theoretische gronden waren voorspeld. Komend op het punt van
taakverlichtingg heeft de ondersteuning niet gebracht wat de leraren ervan hadden verwacht.. Of dit te wijten is aan te hooggespannen verwachtingen of het functioneren
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vann de assistentie wordt uit de kwantitatieve gegevens niet duidelijk. Hier zal verder
opp worden ingegaan in hoofdstuk 11. Gebleken is dat het tijdelijke karakter van de
ondersteuningg van grote invloed is geweest op de mate waarin gebruik is gemaakt van
dee ondersteuning. Wanneer de ondersteuning structureel zou zijn, zeggen leraren in
meerderheidd meer gebruik te zullen maken van de assistentie.
Wanneerr de sectoren nader worden uitgesplitst blijkt de assistentie in het basisonderwijss in de grootste mate ter ondersteuning van de leraren te hebben gewerkt. Het
voortgezett onderwijs heeft het wat dat betreft het slechtst gedaan. In het basisonderwijss is niet alleen de schaal veel kleiner, waardoor de assistent minder versnipperdd is over veel personen, maar is men ook veel meer gewend om te gaan met
mensenn in de klas, anders dan de leraar en de leerlingen. De onderwijsassistent is
bekend,, vaak wordt de hulp ingeroepen van 'leesmoeders' en het overdragen van
werkk bij ADV (en BAPO) is meer regel dan uitzondering.
Samenvattendd wordt duidelijk dat begrippen als 'gebruik', 'verantwoordelijkheid' en
'taakverlichting'' moeilijk te vatten zijn. De vraagtekens die bij de resultaten kunnen
wordenn gezet hebben dus enerzijds betrekking op de meetmethoden. Anderzijds kan
wordenn gezegd dat leraren in mindere mate aangeven van de assistentie gebruik te
hebbenn gemaakt en taakverlichting te hebben ervaren, dan was verwacht. Oorzaak
hiervann kan zijn dat de omvang van de formatie assistentie te klein was in relatie tot
hett aantal leraren. Ook is het mogelijk dat op veel scholen de assistenten zijn ingezet
opp niet structurele taken en voornamelijk additioneel werk hebben verricht of niet
geschiktee mensen zijn benoemd als assistent. Daaraan kan worden toegevoegd dat
onderwijsontwikkelingenn (zoals WEB en studiehuis) hebben geleid tot een toename
vann administratieve taken en surveillance. Een heel andere mogelijkheid is dat wel
degelijkk in grote mate gebruik is gemaakt van de assistentie, maar dat het gaat om
algemenee taken die de stroomlijning van de school verhogen. Leraren hebben in dat
gevall niet persoonlijk gebruik gemaakt van de assistentie. Op het gebied van sfeer en
stroomlijningg kan arbeidstevredenheid een indicatie geven. Hierop wordt ingegaan in
hett volgende hoofdstuk.

154 4

100 Resultaten Arbeidstevredenheid en Ziekteverzuim

10.11 Arbeidstevredenheid
Hett meetinstrument 'Arbeidstevredenheid onder Leraren' is besproken in hoofdstuk
8.. Kort gezegd gaat het om een attitude meting van enkele gebieden van arbeidstevredenheid.. Het instrument kan worden gezien als een psychologisch complement
vann de inventarisatie van het afstoten van bepaalde taken, mate van gebruik en
taakverlichting.. Met behulp van vergelijkingsmateriaal, de conditie 52+, is een
referentiekaderr gecreëerd. In de laatste meting is naar de mate van gebruik en
taakverlichtingg gevraagd, zoals bij de andere vragenlijst Taken en Taakverdeling is
gedaan.. Met behulp van deze vragen kan een relatie worden gelegd tussen het
'gebruikk van assistentie' en arbeidstevredenheid. Later in het hoofdstuk wordt ingegaann op het ziekteverzuim.

10.22 Respons
Dee vragenlijst is drie keer afgenomen: vooraf, tijdens en aan het einde van het
experiment.. Bij de bespreking van de onderzoeksopzet is al duidelijk geworden dat
uitstroom,, instroom, doorstroom, fusies en reorganisaties het onderzoek hebben ge

TabelTabel 10A - Responspercentages uitgesplitst naar conditie, meting en sector
1999 9

2000 0

Totaal l

73.4% %
72.3% %
7X8% %

62.1% %
85.0% %
74.0% %

74.9% %
80.2% %
77.6% %

72.7% %
60.7% %
82.0% %
conditiee 1 (EOP)
73.8% %
86.8% %
85.4% %
conditiee 2 (52+)
67.4% %
79.9% %
83.7% %
Totaal l
BeroepsonderwijsBeroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

71.8% %
82.0% %
77.0% %

47.7% %
73.6% %
603% %

55.3% %
78.3% %
66£% %

1998 8
Basisonderwijs Basisonderwijs
conditiee 1 (EOP)
conditiee 2 (52+)
Totaal l

89.0% %
83.2% %
86.0% %

VoortgezetVoortgezet Onderwijs

conditiee 1 (EOP)
conditiee 2 (52+)

Totaal l

67.7% %
81.7% %
74.5% %

50.5% %
79.5% %
64.7% %
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gefrustreerd.. Een gevolg hiervan is dat slechts 661 leraren alle drie de vragenlijsten
overr Arbeidstevredenheid hebben ingevuld. Tabel 10.1 geeft het aantal leraren op de
deelnemendee scholen en de responspercentages op de vragenlijst, gegeven dat het
aantall leraren op de scholen gelijk is gebleven. Voor de jaren 1999 en 2000 is deze
aannamee minder betrouwbaar. Daar staat tegenover dat het aantal leerlingen gemiddeldd genomen vrij constant is geweest: in de steekproef komen in vrijwel gelijke mate
groei-- en krimpsituaties voor.
Mett een gemiddeld percentage van 73.8 over beide condities en alle sectoren, valt met
namee de eerste conditie in de BVE sector op door een in verhouding lage respons.
Tweee grotere locaties zijn hier grotendeels voor verantwoordelijk. Een mogelijke
oorzaakk is dat grotere locaties een complexere beheersstructuur kennen en als gevolg
daarvann een lagere commitment ten opzichte van de schoolleiding, die zich met het
verzoekk tot invullen bij de leraren telkens heeft aangediend. Rekening moet worden
gehoudenn dat non respons kan staan voor slechte ervaringen met de betreffende
conditie.. Bovenstaande cijfers zijn inclusief herinneringen aan non-respondenten bij
dee eerste en tweede meting. Alleen bij de eerste meting heeft dit ook daadwerkelijk
tott een substantieel grotere respons geleid. Een MANOVA op basis van somscores
vann de schalen heeft uitgewezen dat de leraren die na herinnering de vragenlijst
hebbenn ingevuld op het punt van de schoolleiding significant minder tevreden waren.
Watt mogelijk heeft meegespeeld is dat de herinnering volgens een bepaalde proceduree is verlopen. Vanwege de anonimiteit in het onderzoek heeft de schoolleiding een
overzichtt ontvangen van de geboortedata die reeds in het vragenlijstbestand voorkwamen.. Zij hebben vervolgens op basis van deze gegevens de overige leraren aangesproken.. De hoogte van de responspercentages geeft aanleiding tot tevredenheid. De
aanzienlijkee in- en uitstroom van leraren maakt daarentegen een longitudinale vergelijkingg lastig.
Geanalyseerdd is met behulp van het factormodel (structurele vergelijkingen). In
Appendixx A wordt nader verslag gedaan van de analyses. In de onderstaande paragraaff wordt alleen ingegaan op de verschillen in gemiddelden van de latente variabelen.. In Appendix B worden ter aanvulling en ter vergelijking resultaten van variantieanalysess gegeven. Op grond van de psychometrische gegevens uit hoofdstuk 8
wordenn enkele items uit de schaal 'lesgeven zelf gevoegd bij de schaal 'algemene
stress':: de nieuwe schaal heet 'lesgeven'. De schalen 'lesgeven zelf en 'algemene
stress'' komen hiermee te vervallen.

10.33 Factormodel
Inn A.2 en A.3 worden enkele modellen met elkaar vergeleken. Wanneer arbeidstevredenheidd als factormodel wordt opgevat, blijkt dat een model met één algemene
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factorr niet beter of slechter past op de data dan een model waarin onderscheid wordt
gemaaktt tussen intrinsieke en extrinsieke arbeidstevredenheid. Een regressiemodel
pastt (logischerwijs) beter dan een factormodel. Bij de vergelijking van gemiddelden
tussenn de condities is gekozen voor een 'vrij' model, het nulmodel uit A.3, dat een
herparametriseringg is van het regressiemodel. Om de steekproefomvang niet te
drastischh te laten afnemen zijn alleen de eerste en de laatste meting gebruikt.
Inn alle drie de sectoren is de arbeidstevredenheid op het eerste meetmoment gelijk in
beidee condities. In het beroepsonderwijs (en volwasseneneducatie) is een verschil
tussenn de meetmomenten gevonden. In het basisonderwijs en het voortgezet onderwijss zijn ook verschillen tussen de meetmomenten gevonden, maar liggen deze
verschillenn anders in de conditie EOP dan in de conditie 52+. Deze constateringen
zijnn gedaan op basis van modellen waarbij de effecten voor alle gebieden van
tevredenheidd tegelijk zijn nagegaan (tabel A. 11). In de tabellen 10.2 tot en met 10.4
wordenn de verschillen per sector, per gebied van arbeidstevredenheid, gegeven. De
waardenn in de tabellen zijn de verschillen tussen het derde meetmoment en het eerste
meetmomentt uitgesplitst naar conditie. Tussen haakjes staan de standaard fouten. Op
basiss hiervan wordt aangegeven met een asterisk of de verschilwaarden significant
vann nul afwijken. Met behulp van onderstreping wordt aangegeven wanneer een
verschilwaardee in de conditie EOP significant anders is van een verschilwaarde in de
conditiee 52+.

TabelTabel 10.2 - Verschillen van de gemiddelden van de latente variabelen tussen de
derdederde en de eerste afname in basisscholen. Tussen haakjes staan de standaardfouten,
School-Basisonderwijs Basisonderwijs
Algemene e Lesgeven n Verantwoor-- Gedrag g
delijkheid d Leerlingen n leiding g
Satisfactie e
EOP-conditie e
52+-conditie e

0.067 0.067 -0.171 1

0.385* *

(0.354) )
(0.385) )
-0.973* -0.973*-0.427 7
(0.262) )
(0.285) )

(0.156) )
0.306* *
(0.111) )

1.156* *
(0.344) )

Collega's s Tijdsdruk k

0278* 0278*
0.684* 0.684*
0.655* 0.655*

0.929* *

(0.141) )
(0,337) )
(0.255) )
-0.128 -0.128-0.274 -0.274 0.023 0.023

(0.252) )

(0.262) )

(0.191) )

(0.100) )

** is een z-waarde > 1.96 (a = 0.05, tweezijdig). Onderlijnd zijn de verschilwaarden die significant van elkaar
afwijkenafwijken tussen de condities {interactie-effect).

Inn het basisonderwijs is de tevredenheid met verantwoordelijkheid (en rolambiguïteit)
toegenomenn tijdens het onderzoek in beide condities (0.385 respectievelijk 0.306). De
tevredenheidd met de extrinsieke factoren (schoolleiding, collega's en tijdsdruk) is in
dee conditie EOP toegenomen terwijl deze is gelijk gebleven in de conditie 52+.
Tenslottee is de algemene tevredenheid in de conditie 52+ afgenomen terwijl deze in
dee conditie EOP gelijk is gebleven. Gezegd kan worden dat in de conditie EOP de
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tevredenheidd met zaken rondom het lesgeven, buiten de klas, is verbeterd ten opzichte
vann de conditie 52+.

TabelTabel 10.3 - Verschillen van de gemiddelden van de latente variabelen tussen de
derdederde en de eerste afname scholen voor voortgezet onderwijs. Tussen haakjes staan
dede standaardfouten
AVO AVO

School-Algemene e Lesgeven n Verantwoor-- Gedrag g
delijkheid d Leerlingen n leiding g
Satisfactie e

EOP-conditie e

-0.547* *
(0.259) )
-0.883* *
(222) )

52+-conditie e

-0.381 1
(0.267) )
-0.661* *
(0.230) )

0349* 0349* 0294 0294 -0.057 7
(0.178) )
(0.168) )
(0.119) )
-0.258 8
0.093 0.093-0.299* -0.299*
(0.144) )
(0.153) )
(0.098) )

Collega's s Tijdsdruk k

-0.067 -0.067 -0.169 -0.169
(0.089) )
(0.134) )
-0.330* -0.330* 0.113 0.113
(0.074) )
(0.112) )

** is een z-waarde > 1.96 (a = 0.05, tweezijdig). Onderlijnd zijn de verschilwaarden die significant van elkaar
afwijkenafwijken tussen de condities (interactie-effect).

Inn het voortgezet onderwijs is de tevredenheid met verantwoordelijkheid in de EOPconditiee verbeterd ten opzichte van de 52+-conditie (0.349 ten opzichte van 0.093). In
dee conditie 52+ is de tevredenheid met collega's, lesgeven en over het gedrag van
leerlingenn afgenomen, terwijl deze in de conditie EOP gelijk is gebleven. De verschillenn tussen de derde en de eerste meting van tevredenheid in relatie tot tijdsdruk
zijnn niet significant binnen de condities, maar wel tussen de condities. Tenslotte is de
algemenee tevredenheid in beide condities significant afgenomen. Samenvattend heeft
dee EOP-conditie het beter gedaan ten opzichte van de conditie 52+ op het gebied van
verantwoordelijkheid,, lesgeven, collega's en het gedrag van leerlingen. De conditie
52++ heeft het beter gedaan met betrekking tot tevredenheid in relatie tot tijdsdruk.
Inn het beroepsonderwijs is de tevredenheid met het gedrag van leerlingen in beide
conditiess toegenomen (1.371 respectievelijk 0.952) en is de tevredenheid in relatie tot
tijdsdrukk toegenomen in de 52+-conditie.
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TabelTabel 10.4 - Verschillen van de gemiddelden van de latente variabelen tussen de
derdederde en de eerste afname in de BVE sector. Tussen haakjes staan de standaard
fouten fouten
BVE BVE
EOP-conditie e
52-t-conditie e

Algemene e Lesgeven n Verantwoor-- Gedrag g School-delijkheid d Leerlingen n leiding g
Satisfactie e
-0.066 6
(0.424) )
-0.127 7
(0.318) )

0.340 0
(0.441) )
-0.030 0
(0.330) )

0.261 1
(0.267) )
0.338 8
(0.189) )

1.371* *
(0.291) )
0.952* *
(0.209) )

0.212 2
(0.308) )
-0.322 2
(0.222) )

Collega's s Tijdsdruk k

-0.232 2
(0.242) )
-0.319 9
(0.173) )

0.113 0.113
(0.132) )
0.400* 0.400*
(0.102) )

** is een z-waarde > 1.96 (a~ 0.05, tweezijdig). Onderlijnd zijn de verschihvaarden die significant van elkaar
afwijkenafwijken tussen de condities (interactie-effect)

Uitt bovenstaande gegevens blijkt dat er in het basisonderwijs in de conditie EOP
enkelee positieve effecten zijn gevonden ten opzichte van de conditie 52+. Deze
effectenn betreffen voornamelijk extrinsieke tevredenheid: de tevredenheid met zaken
buitenn de klas is toegenomen. In het voortgezet onderwijs heeft de conditie EOP
hogerr gescooid dan de conditie 52+ op het gebied van tevredenheid met verantwoordelijkheid,, lesgeven, collega's en het gedrag van leerlingen. De laatste drie deelgebiedenn zijn afgenomen in de conditie 52+ en gelijk gebleven in de conditie EOP.
Dee tevredenheid met rolambiguïteit is toegenomen in de conditie EOP. Dit sluit aan
bijj de doelstelling van deze conditie om de situatie, waarin leraren verantwoordelijk
zijnn voor vele uiteenlopende en vaak conflicterende zaken, te veranderen. In de sector
BVEE is, net als in het VO, de tevredenheid in relatie tot tijdsdruk groter in de conditie
52++ dan in de conditie EOP bij de laatste meting. Dit is opvallend aangezien verwacht
werdd dat de inzet van assistenten de tevredenheid in relatie tot tijdsdruk juist zou
moetenn doen toenemen in de conditie EOP.

10.44 Individuele verschillen
Tott nog toe zijn de gegevens alleen geanalyseerd op grond van conditie en meetmoment.. De verschillen zijn verklaard vanuit de verschillen tussen de condities, de
manipulatiess die zijn toegepast. Het is echter goed mogelijk dat individuele verschillenn zoals leeftijd, betrekkingsomvang, ervaring en geslacht een veel grotere
invloedd hebben gehad op de verschillen tussen de condities dan de manipulatie zelf.
Uitt hoofdstuk 6 is al duidelijk geworden dat er verschillen tussen de condities
bestaan.. In het VO zijn er verschillen gevonden op het gebied van de gemiddelde
leeftijdd en het aantal jaren dat men al voor de klas staat In de BVE sector gaat het
zowell om de gemiddelde leeftijd, als om de verdeling mannen-vrouwen. In beide
sectorenn is de leeftijd in de conditie 52+ hoger met gevolgen voor het aantal jaren dat
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menn voor de klas staat en de verhouding mannen-vrouwen.1 Vervolgens moet worden
onderzochtt in hoeverre deze variabelen van invloed zijn op de arbeidstevredenheid. In
longitudinaall opzicht zullen er geen vergelijkingen worden gedaan en wordt er van
uitgegaann dat de lerarenpopulatie binnen een conditie (en sector) tijdens het project
minn of meer gelijk is gebleven. Bovendien gaat het telkens om nagenoeg dezelfde
lerarenn en niet om een nieuwe steekproef.
Eenn multivariate regressieanalyse is uitgevoerd om na te gaan in welke mate de
variabelenn leeftijd, geslacht, aantal lesuren per week, betrekkingsomvang en het
aantall jaren voor de klas van invloed zijn op de somschalen van arbeidstevredenheid
enn stress. In tabel 10.5 staan de multivariate resultaten, die aangeven dat in iedere
sectorr componenten van tevredenheid kunnen worden voorspeld met behulp van één
off meerdere persoons- of functiekenmerken.

TabelTabel 10.5 - Multivariate regressie per sector met enkele persoons- en functiekenmerkenkenmerken en de somschalen van arbeidstevredenheid (beginmeting)
NN
334 4
basisonderwijs basisonderwijs
voortgezet voortgezet
779 9
onderwijs onderwijs
beroepsonderwijs beroepsonderwijs
453 3

Wilk'sA A

F(dfl,df2) )

122 2
142 2

0.789 9
0.785 5

2.249(35,1357.0) )
5.4722 (35,3228.9)

0.000 0
0.000 0

114 4

0.775 5

3.311(35.1857.6) )

0.000 0

N ^^

PP

Vervolgenss is per schaal (univariate multiple regressie) bekeken welke kenmerken
goedee voorspellers zijn en welke niet (zie tabellen B.12 tot en met B.16). In het
basisonderwijss heeft met name het aantal jaren dat men voor de klas staat een
negatievee invloed op de (intrinsieke) arbeidstevredenheid.
Inn het voortgezet onderwijs kunnen vrijwel alle terreinen van arbeidstevredenheid op
grondd van de kenmerken in enige mate worden voorspeld. De betrekkingsomvang
komtt veelvuldig terug. Dat wil zeggen dat leraren met een grote betrekkingsomvang
meerr tevreden zijn (met uitzondering van het deelgebied tijdsdruk). Ook geslacht is
eenn belangrijke voorspeller: vrouwen zijn gemiddeld genomen meer tevreden dan
mannen. .
Inn het beroepsonderwijs wordt hetzelfde beeld duidelijk als in het voortgezet
onderwijs,, zij het in afgezwakte vorm. Vrouwen zijn over het algemeen meer tevreden.. De grootte van een betrekkingsomvang is positief gerelateerd aan de tevredenUitt onderwijsdatabestanden, zoals CASO, kan worden gehaald dat het onderwijs voor een groot deel bestaat
uitt twee groepen: oudere, fulltime werkende mannen en jongere, parttime werkende vrouwen.
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heid,, terwijl het aantal lesuren per week en het aantal jaren dat men voor de klas staat
eenn negatieve relatie heeft met arbeidstevredenheid.
Tenslottee is in de conditie EOP bekeken in hoeverre een relatie bestaat tussen de
arbeidstevredenheidd en de mate waarin men gebruik maakt van de assistentie, dan wel
meentt een taakverlichting te ondervinden als gevolg van de assistentie. Twee
regressieanalysess zijn uitgevoerd met als voorspellers het gebruik respectievelijk de
taakverlichtingg en als afhankelijke variabelen de (gesommeerde) scores van arbeidstevredenheid.. De mate van gebruik blijkt samen te hangen met algemene arbeidstevredenheid,, tevredenheid met collega's en de tijdsdruk (F3iSW - 12.04, p - 0.000).
Lerarenn die een hoge tijdsdruk kennen maken meer gebruik van de assistentie. De
matee waarin men taakverlichting door de assistentie claimt hangt samen met
algemenee tevredenheid, tevredenheid met collega's, tevredenheid met de schoolleidingg en in negatieve zin met verantwoordelijkheden (FAJ546 - 11.03, p - 0.000). Hoe
duidelijkerr men een beeld heeft van verantwoordelijkheden en de rol van de leraar,
hoee minder men spreekt van taakverlichting door de assistentie.

10.55 Taken Extra Ondersteunend Personeel
Dee items over de belasting die de taken die later zijn ondergebracht bij het extra
ondersteunendd personeel veroorzaken zijn eveneens gesommeerd. De functies zijn
doorr de scholen zelf en zelfstandig ingevuld binnen enkele ruime kaders. De vragen
inn de vragenlijst zijn op grond van deze ruime kaders opgesteld en kunnen afwijken
vann de taken die daadwerkelijk in het onderzoek zijn uitgevoerd door de assistentie.
Hett gaat in de vragenlijst dan ook om een indicatie van een bepaald soort taken en
niett om een aan werkelijkheid grenzende beschrijving van bepaalde functies.
Bovendienn bestaan de functies * activiteitencoördinator' en 'sociaal psychologisch
medewerker'' niet in het basisonderwijs, maar kunnen de bijbehorende taken wel door
dee leraarsassistent worden uitgevoerd.
Inn tabel 10.6 worden de gemiddelden en de standaarddeviaties gegeven uitgesplitst
naarr sector, conditie en afname. Zoals ook bij de arbeidstevredenheid geldt dat de
schaall van een hoge belasting (lage waarde) naar een lage belasting (hoge waarde)
meet.. Hoe hoger de waarde, hoe beter.
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TabelTabel 10.6 - Gemiddelden en standaarddeviaties voor de schalen EOP naar sector,
conditieconditie en meting

Basisonderwijs Basisonderwijs
VoortgezetVoortgezet OnderwijsBeroepsonderwijsBeroepsonderwijs en
EOP P

52+ +

EOP P

52+ +

EOP P

52+ +

15.022 (3.77)
14.48(3.88) )
13.38(3.70) )

14.20(4.16) )
14.04(4.12) )
13.833 (4.24)

15.00(3.98) )
13.94(3.90) )
13.866 (3.97)

9.277 (3.30)
8.955 (3.08)
9.04(2.91) )

9.37(3.21) )
9.17(3.20) )
8.90(3.18) )

9.24(3.10) )
8.599 (3.02)
9.05(3.15) )

24.211 (6.40)
23.47(6.14) )
22.566 (5.94)

25.044 (6.93) 25.033 (6.79)
24.000 (7.52) 23.94(6.77) )
23.533 (6.68) 24.34(6.68) )

Leraarsassistentt (LA)
Beginraetingg
Middenmetingg
Eindmetingg

17.22 (3.67)
15.95 (3.87)
15.86(3.95)

17.43(3.82) )
16.722 (4.12)
16.30(3.89) )

14.88(3.98) )
13.72(3.80) )
13.00(3.82) )

Activiteitencoördinatorr (AC)
Beginmetingg
9.77(3.17)
Middenmetingg 9.13(2.89)
Eindmetingg
8.92 (2.70)

9.699.69 (3.04) 9.488 (3.29)
9.299.29 (2.69) 8.94(3.18) )
8.888 (2.74)
8.555 (2.92)

Sociaall Psychologisch Medewerker (SPM)
Beginmetingg
25.69 (7.05)
Middenmetingg 23.91 (6.52)
Eindmetingg
23.79 (6.85)

24.777 (6.88)
24.644 (7.07)
23.311 (6.72)

25.522 (6.34)
24.099 (6.30)
23.799 (6.27)

Uitt tabel 10.6 wordt duidelijk dat de belasting bij de beginmeting over het algemeen
lagerr was dan bij de eindmeting. Een MANOVA maakt duidelijk dat de uitgangspositiee (de beginmeting) in het voortgezet onderwijs niet gelijk was (multivariaat:
P3.M33 " 5.03, p - 0.002) op het gebied van de sociaal psychologisch medewerker
(univariaat:: FlM5 - 9.64, p - 0.002). De belasting omtrent deze taken is in de conditie
EOPP significant lager dan in de conditie 52+. Vervolgens zijn per sector hoofd- en
interactie-effectenn in MANOVA's nagegaan. In het basisonderwijs is een verschil
tussenn de afnamen gevonden (F6I922 - 4.03, p - 0.001). Een significante toename van
dee belasting is gevonden voor zowel de taken van de leraarsassistent (F2963 - 9.68, p <
0.001),, de activiteitencoördinator (F29W - 7.61, p - 0.001) als de sociaal psychologischh medewerker (F2963 - 5.27, p - 0.005).
Inn het voortgezet onderwijs is zowel een longitudinaal effect (FM336 - 14.92, p <
0.001)) als een verschil tussen de condities (FW1M - 13.26, p - 0.00Ó) gevonden. Wat
betreftt de longitudinale effecten blijkt er een toename in de belasting te zijn optreden
voorr zowel de taken van de leraarsassistent (FWI70 - 42.11, p < 0.001), de activiteitencoördinatorr (F2J[70 = 8.14, p < 0.001) als de sociaal psychologisch medewerker (F2JI70
== 16.56, p < 0.001). Het verschil tussen de condities, waarbij in de EOP-conditie
minderr belasting is geconstateerd dan in de 52+-conditie, heeft betrekking op de
leraarsassistentt (Fl2170 = 5.72, p - 0.017) en de sociaal psychologische medewerker
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(FU1700 - 15.37, p < 0.001). In het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie zijn
geenn effecten gevonden.
Concluderendd kan worden gezegd dat er een toename van de belasting als gevolg van
takenn rondom het lesgeven heeft plaatsgevonden tijdens het onderzoek. Deze toename
heeftt zich in beide condities voorgedaan in basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
Dee inzet van de assistentie heeft dus niet geleid tot een substantiële verlichting op die
gebiedenn waarop zij zijn ingezet. Verklaringen hiervoor zullen in hoofdstuk 11 en in
dee discussie naar voren komen.

10.66 Ziekteverzuim
Dee verzuimgegevens zijn voor wat betreft de eerste drie jaren ('96-'97, '97-'98 en
'98-'99)) vrij volledig aangeleverd, maar zeer beperkt in het laatste jaar ('99-'00).
Verschillendee herinneringen hebben hier geen substantiële verbetering in doen
ontstaan.. De redenen hiervoor zijn talrijk: reorganisaties, fusies, software matige
veranderingenn en de afloop van het onderzoek en dus de financiering.

TabelTabel 10.7: - Aantal leraren in de ziekteverzuimbestanden uitgesplitst naar jaar, conditieditie en sector
totaalentotaal
beroepsonderwijsberoepsonderwijs
VE
voortgezetvoortgezet onderwijs
basisonderwijs basisonderwijs

1996-1997 7
1997-1998 8
1998-1999 9
1999-2000 0

EOP P

52+ +

EOP P

52+ +

EOP P

52+ +

263 3
289 9
211 1
161 1

281 1
297 7
235 5
184 4

544 4
535 5
474 4
165 5

765 5
769 9
887 7
361 1

571 1
597 7
386 6
347 7

676 6
789 9
799 9
732 2

3099 9
3276 6
2992 2
1950 0

Inn tabel 10.7 is het aantal personen weergegeven waarvan gegevens zijn geleverd,
uitgesplitstt naar sector en conditie. De aantallen in de laatste kolom suggereren een
groteree groep proefpersonen dan door de scholen is opgegeven met alle gevolgen voor
dee eerder gerapporteerde responspercentages. Een deel van het verschil kan worden
verklaardd uit fouten bij het invullen van de vragenlijsten en bij de registratie van
verzuim,, waardoor koppelingen van bestanden misgaan.
Dee invloed van de gebrekkige gegevens over het jaar 1999-2000 wordt duidelijk in
tabell 10.8, met name in het beroepsonderwijs. De resultaten van analyses in dit
hoofdstukk hebben alleen betrekking op de eerste drie jaar. In tabel B.9 van Appendix
BB staan de resultaten van een analyse over vier jaar. In de eerste twee jaren waarover
gegevenss bekend zijn waren de condities nog niet geëffectueerd. De verwachting is
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daaromm dat de gegevens over de eerste twee jaar redelijk stabiel zijn en vervolgens
gaann veranderen. Uit tabel 10.8 wordt duidelijk dat dit niet altijd het geval is.
Rekeningg moet worden gehouden met de mogelijkheid dat ziekteverzuim een lange
termijnn effect kan zijn. Korte termijn effecten zouden dan moeten worden toegeschrevenn aan ruis binnen een langdurige trend.

TabelTabel 10.8 - Gemiddelden en standaard afwijkingen van de verzuim frequentie, de
gemiddeldegemiddelde ziekteduur en het gecorrigeerde verzuimpercentage naar jaar, secto
conditie conditie
basisonderwijs basisonderwijs voortgezetvoortgezet onderwijs beroepsonderwijsberoepsonderwijs en
52+ +

EOP P

EOP P

52+ +

EOP P

52+ +

frequentie frequentie
1996-1997 7
1997-1998 8
1998-1999 9
1999-2000 0

0.60(1.02) )
0.84(1.24) )
1.19(1.50) )
1.12(1.44) )

1.28(1.97) )
1.38(1.58) )
1.62(1.73) )
1.53(1.68) )

1.711 (2.43)
1.67(2.56) )
1.62(2.13) )
1.311 (1.48)

1.533 (1.77)
1.611 (1.83)
1.75(2.23) )
1.855 (2.08)

1.47(1.54) )
1.50(1.77) )
1.533 (2.00)
1.30(1.50) )

1.07(1.14) )
1.755 (1.79)
1.83(1.75) )
1.03(0.93) )

gemiddeldegemiddelde verzuimduur
1996-1997 7
1997-1998 8
1998-1999 9
1999-2000 0

17.59(63.0) )

11.91(48.4) )

9.28(41.9) )

21.711 (68.0)

28.233 (77.0)

24.822 (68.0)

16.811 (56.3)
22.222 (62.8)
11.71(39.3) )

14.55(48.5) )
21.53(59.2) )
17.44(47.0) )

11.83(50.5) )
12.70(48.5) )
10.955 (40.3)

16.922 (54.8)
18.59(59.0) )
10.888 (39.0)

17.633 (54.7)
9.800 (32.9)
12.777 (38.0)

23.833 (63.3)
21.83(54.8) )
4.44(12.5) )

9.4(21.1) )
6.7(16.5) )
4.5(11.3) )
4.99 (12.5)

8.55 (20.0)
10.3(21.9) )
10.00 (19.2)
1.8(6,1) )

verzuimpercentageverzuimpercentage (gecorrigeerd met werktijdfactor)
1996-1997 7
1997-1998 8
1998-1999 9
1999-2000 0

5.33 (17.4)
5.4(15.5) )
8.11 (19.2)
3.7(11.3) )

4.9(15.2) )
6.4(17.3) )
9.22 (19.8)
6.7(14.7) )

4.0(13.9) )
4.9(15.8) )
5.77 (15.9)
4.0(11.5) )

7.88 (20.5)
6.4(16.3) )
7.0(16.9) )
4.5(11.5) )

Mett behulp van MANOVAs zijn de verzuimkengetallen: ziekteverzuimfrequentie,
gemiddeldee ziekteduur en het ziekteverzuimpercentage (Backbier e.a., 1998), per sectorr geanalyseerd. Gekeken is naar longitudinale effecten, verschillen tussen de conditiess en een interactie daartussen. De analyses zijn uitgevoerd op basis van de eerste
driee jaren, aangezien het vierde jaar in grote mate incompleet is.
Hett typische aan deze data is een kleine groep die tegen een ziektepercentage van
honderdd procent aanzit, een groep die nooit ziek is en een groep die één tot vijf dagen
perr jaar ziek is. Voor nadere interpretatie zijn enkele figuren geconstrueerd aan de
handd waarvan verschillen in tijd en conditie duidelijk worden. In de figuren is het
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vierdee jaar ter illustratie opgenomen, de gepresenteerde resultaten hebben hier echter
geenn betrekking op.
FiguurFiguur 10.1 - Ziekteverzuimfrequentie voor het basisonderwijs naar conditie en tijd
Ziekteverzuim!! requentie Basisonderwijs
1,61 1
1,4 4
1,2---0--EOP P

11 -

— O —— 52+

..C' '

0,8-0,6 6

Q-'" "

97-98 8

96-97 7

98-99 9

99-00 0

FiguurFiguur 10.2 - Ziekteverzuimpercentage voor het basisonderwijs naar conditie en tijd
Verzuimpercentagee Basisonderwijs
14 4
12 2
10 0
88
66
44
22
96-97 7

9900 0

Inn het basisonderwijs blijkt de ziekmeldingfrequentie hoger te liggen in de 52+conditiee dan in de EOP conditie (F, ,570 = 48.96, p = 0.000). Bovendien neemt de
frequentiee (F2,570 = 11.36, p = 0.000) en het ziektepercentage (F21570 = 5.62, p = 0.004)
toee in de tijd.
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FiguurFiguur 10.3 - Verzuimpercentage voor het voortgezet onderwijs naar conditie en tijd
Verzuimpercentagee Voortgezet Onderwijs
111 -

10-9-88

•• O.

77

•O--E0P P
-O—52+ +

6-5-4 -3-96-977

97-98

98-99

99-00

FiguurFiguur 10.4 - Gemiddelde verzuimduur voor het voortgezet onderwijs naar conditie
enen tijd
Verzumduu-- Voortgezet Onderwijs

21 1
18 8
15 5
12 2
99
66 9&977

97-98

9&99

9900

Inn het voortgezet onderwijs is alleen een significant verschil tussen de condities
geconstateerd,, ongeacht het meetjaar (F33965 = 6.54, p = 0.000). Dit heeft betrekking
opp het ziektepercentage (F13967 = 16.35, p = 0.000) en de gemiddelde verzuimduur
(F139677 = 18.44, p = 0.000). Beide zijn hoger in de conditie 52+.
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FiguurFiguur 10.5 - Verzuimfrequentie voor het beroepsonderwijs en VE naar conditie en
tijd tijd
Ziekteverzuimfrequentiee Beroepsonderwijs en VE
1,9 9
1,7 7
1,5 5
•D--EOP P
- O —— 52+

1,3 3
1,1 1
0,9 9
0,7 7
96-97 7

9M0 0

97-98 8

FiguurFiguur 10.6 - Verzuimpercentage voor het beroepsonderwijs en VE naar conditie en
tijd tijd
Verzuimpercentagee Beroepsonderwijs en VE
15 5
13 3
11 1
99
77
55
33
11
96-97 7

97-988

98-99

99O0

Inn het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie is zowel een longitudinaal effect
(F338]00 = 8.31, p < 0.001), een verschil tussen de condities (F67620 = 10.02, p < 0.001)
alss een interactie-effect (F67620 = 6.94, p < 0.001) gevonden. De gemiddelde
verzuimduurr en het ziektepercentage zijn beide hoger in de conditie 52+ dan in de
conditiee EOP (F, 3812 = 17.74, p < 0.001 resp. F13812 = 5.68, p = 0.016). In tijd neemt de
ziektefrequentiee toe en de gemiddelde ziekteduur af (F23812 = 21.01, p < 0.001 resp.
F238122 = 8.77, p < 0.001). Een interactie-effect doet zich voor (F67620 = 6.94, p < 0.001)
opp het gebied van alle drie de ziekteverzuimmaten (F238l2 = 16.37, p < 0.001 resp.
F238122 = 8.45, p < 0.001 resp. F23812 = 4.70, p < 0.001), waarbij de conditie EOP een
positieverr effect laat zien in vergelijking met de conditie 52+.
Inn figuur 10.5 wordt duidelijk dat de verzuimfrequentie in de BVE-sector in de
conditiee 52+ stijgt terwijl deze in de conditie EOP vrij gelijk blijft. Voor het
verzuimpercentagee geldt dat deze in de conditie EOP is afgenomen, terwijl een zekere
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toenamee in de conditie 52+ valt waar te nemen. Een effect van tijd, waarvan op grond
vann de analyse sprake is, komt niet duidelijk terug in de figuur. In figuur 10.7 blijkt
datt de gemiddelde verzuimduur afneemt in beide condities (effect van tijd). Dit vindt
mett name plaats in de conditie 52+ (interactie-effect). Een effect van conditie wordt
inn zeer beperkte mate ondersteund door de figuur.

FiguurFiguur 10.7 - Gemiddelde verzuimduur in het beroepsonderwijs en VE naar conditie
enen tijd
Verzuimduurr Beroepsonderwijs en VE
30 0
25 5
20 0
D. .

--O--E0P P
—O—52+ +

15 5
100 5 5
0 0
97-988

98-99

99-00 0

Tenslottee wordt in tabel 10.9 het nulverzuim (leraren die gedurende een jaar niet
verzuimenn vanwege ziekte) gerapporteerd. De stijging van de verzuimfrequentie en
hett ziekteverzuimpercentage in het basisonderwijs is terug te vinden in de vorm van
eenn daling van het nulverzuim in deze sector. Hierover kan nog het volgende worden
opgemerkt.. Tijdens de interviews werd enkele malen medegedeeld door leraren in het
basisonderwijss dat zij, door de aanwezigheid van de extra ondersteuning, eerder
geneigdd waren met ziekteverlof te gaan. In het verleden weerhield de verantwoordelijkheidd voor de klas hen daarvan. Nu alles beter geregeld zou zijn, durfden zij zich
gemakkelijkerr ziek te melden.

TabelTabel 10.9 - Percentage nulverzuim in de ziekteverzuimbestanden uitgesplitst naar
jaar,jaar, conditie en sector, niet gecorrigeerd met de werktijdfactor
nulverzuim m

1996-1997 7
1997-1998 8
1998-1999 9
1999-2000 0
totaal l
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beroepsonderwij beroepsonderwij
ss en ve
basisonderwijs basisonderwijs voortgezetvoortgezet onderwijs
EOP P

52+ +

EOP P

52+ +

EOP P

52+ +

63.1% %
53.6% %
37.9% %
41.0% %

45.9% %
36.4% %
29.8% %
31.5% %

47.4% %
49.7% %
39.5% %
40.6% %

29.8% %
29.9% %
30.0% %
28.8% %

28.2% %
33.2% %
36.0% %
35.7% %

33.9% %
23.4% %
21.8% %
16.4% %

43.3% %

35.7% %

27.1% %

Dee drie sectoren vergelijkend, zijn alleen in de BVE-sector effecten gevonden die
wijzenn op een positievere verandering in de EOP-conditie ten opzichte van de 52+conditie.Inn de 52+-conditie is de frequentie toegenomen en het percentage vrij stabiel
gebleven,, met als logisch gevolg dat de gemiddelde verzuimduur enigszins is
afgenomen.. Voor de conditie EOP geldt een stabiele frequentie, maar een gemiddeld
korteree duur per ziektegeval. De conditie EOP heeft het dus beter gedaan vanuit een
vrijj gelijke uitgangspositie. Wat betreft het VO blijkt dat zich in de conditie 52+ een
dalingg heeft voorgedaan, maar dat dit alleen betrekking heeft op de periode voor het
onderzoek.. Tenslotte is in het basisonderwijs het verzuimpercentage toegenomen in
beidee condities: het onderzoek heeft wat dat betreft geen positieve verandering weten
tee veroorzaken.
Eenn kanttekening die bij de ziekteverzuimgegevens geplaatst moeten worden is dat de
steekproeff relatief klein is en mogelijk veel ruis bevat. Daar staat tegenover dat voor
significantietoetsingg de steekproef juist relatief groot is en al snel significante pwaardenn kunnen worden gevonden, waarbij getwijfeld kan worden aan de relevantie
vann de betreffende effecten.
Inn het volgende hoofdstuk worden kwalitatieve resultaten besproken.
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111 Resultaten Interviews en Focus Groups

11.11 Inleiding
Hett onderzoek laat zich het beste typeren als onderwijskundig beleidsonderzoek en
alss veldonderzoek. Dat wil zeggen dat de onderzoeksgroep heeft deelgenomen aan de
ontwikkelingenn in het onderwijs. Nu is er de afgelopen tijd veel gebeurd: de opkomst
vann ICT-onderwijs, de invoering van het studiehuis, de invoering van de wet educatie
enn beroepsonderwijs, de nood als gevolg van het lerarentekort en de almaar groeiende
aandachtt van de media voor onderwijs. Allemaal zaken die mogelijk veel meer
invloedd hebben op het welbevinden van leraren dan een middag per week vrij voor
enkelenn van hen (52+ conditie) of een leraarsassistent voor iedereen (EOP-conditie).
Dee vragenlijst waarmee een indicatie van de arbeidstevredenheid wordt verkregen,
speeltt niet in op deze actuele veranderingen. Daarom is een vangnet is opgebouwd
mett behulp van interviews en focus groups, zodat ook kan worden ingegaan op
recentee onderwijsontwikkelingen.
Dee centrale vraag is telkens: in hoeverre en op welke manier maken leraren gebruik
vann extra ondersteunend personeel? Dit leidt tot personeelsorganisatorische vragen
zoals:: hoe kunnen leraren (worden gestimuleerd om) hun werk zodanig in (te) richten
datt zij van extra ondersteunend personeel gebruik gaan maken en op welke punten
kann het extra ondersteunend personeel zo efficiënt en effectief mogelijk worden
ingezet?? Op schoolniveau gaat het vervolgens om de vraag: hoe komt de school in
organisatorischee zin eruit te zien als gevolg van onderwijsontwikkelingen en op welke
manierr komen leraarsassistenten hierbij in beeld? Nauw verwant hiermee zijn zaken
alss de financiering van het onderwijs en de mogelijkheden die de regelgeving reeds
biedtt of moet gaan bieden in de toekomst.
Inn dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de ondersteuning een plek heeft gekregen
binnenn de traditionele organisatie van een school. Verder wordt aandacht besteed aan
dee vraag hoe de leraren en de schoolleiding tegen de assistentie aankijken en welke
problemenn zich hebben voorgedaan in deze relatie.

11.22 Opzet
Zowell in het eerste als in het tweede experimentele jaar zijn per sector de schoolleiderss of coördinatoren, belast met de aansturing van de assistentie, uitgenodigd
bijeenn te komen. Op de eerste bijeenkomst is de aandacht met name uitgegaan naar de
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opstartfase:: hoe zijn werving en selectie verlopen, hoe ziet het takenpakket van de
assistentiee eruit, hoe verloopt de aansturing en hoe is het contact met leraren. Tijdens
dee tweede bijeenkomst heeft de nadruk gelegen op veranderingen in het takenpakket,
veranderingenn in de aansturing, zaken die men achteraf anders had gedaan en is ingegaann op de vraag of de assistentie na afloop van het onderzoek kon worden voortgezet,, bekostigd uit eigen middelen.
Dee interviews hebben op de scholen plaatsgevonden, telkens met twee of drie leraren
tegelijkk en twee tot drie interviews per school. In het eerste experimentele jaar zijn
alleenn de scholen in de EOP conditie bezocht, in het tweede jaar ook de scholen in de
52+-conditie.. Er is bovendien gesproken met de schoolleiders en op de scholen in de
EOP-conditiee ook met de ondersteuning. De leraren met wie is gesproken, werden
geselecteerdd en uitgenodigd door de contactpersoon, meestal in de persoon van de
schoolleider.. Op deze manier is de inspanning die de school voor het interviewonderzoekk moest leveren beperkt gebleven. Roosters hoefden niet of nauwelijks te worden
aangepastt en leraren hoefden niet buiten hun reguliere werktijden te worden geïnterviewd.. Nadeel hiervan is dat een vertekend beeld kan ontstaan wanneer de school een
bepaaldee groep leraren voor de interviews heeft geselecteerd. Bij de interviews met
lerarenn is gestreefd naar een open gesprek aan de hand van onderstaand onderwerpenlijstje: :
•• hoe men geïnformeerd is over het project en wat de reactie was
•• hoe het takenpakket is ontstaan
•• of men als leraar bij de sollicitatie is betrokken
•• of men tevreden is over wie het uiteindelijk is geworden
•• in hoeverre men er gebruik van maakt en op welke wijze
•• hoe men opdrachten geeft en de aansturing verloopt
•• in hoeverre alle collega's er gebruik van maken
•• of men nog taken heeft die men kwijt zou willen
•• of de ondersteuner onmisbaar is
Dee interviews met de assistenten hebben plaatsgevonden aan de hand van onderstaandee lijst. In het eerste jaar zijn alle onderwerpen aan bod gekomen, in het tweede
jaarr met name de tweede helft van de lijst.
•• welke opleiding men heeft gevolgd en wat voor soort werk men heeft gedaan
•• hoe men op deze functie is geattendeerd
•• waarom men heeft gereageerd
•• of het bevalt en wat wel of niet
•• wat het takenpakket is en of dat vanaf het begin beschikbaar was
•• of men voor alle leraren werkt, voor wie niet en waar dat aan ligt
•• hoe de aansturing verloopt
•• hoe het contact is met de leraren
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•• hoe het contact is met de leerlingen (autoriteit)
•• of men een eigen werkplek heeft, waar de meeste werkzaamheden worden verricht
Dee eerste twee vragen in bovenstaande lijst zijn al aan bod gekomen in hoofdstuk 7.
Dee nadruk in dit hoofdstuk zal liggen bij het VO en de BVE. In het basisonderwijs is
dee integratie van het extra ondersteunend personeel vrij ongeschonden verlopen. Men
iss in deze sector gewend aan een onderwijsassistent in de onderbouw, aan duobanen
enn invalkrachten als gevolg van ADV. Het is de gewoonte dat een klas over meer
mensenn wordt verdeeld en dat men bij elkaar in de klas komt. Wat dat betreft zijn de
leerlingenn de enige voltijders.

11JJ Gang van zaken
Vanuitt het onderzoek is een aantal richtlijnen opgesteld voor de scholen in de EOPconditie.. Aangeraden werd leraren te betrekken bij de hele werving- en selectieproceduree om ervoor te zorgen dat men de assistent krijgt die men wenst met het
takenpakkett dat men wil. Ook is geadviseerd om de aansturing bij de leraren zelf te
leggen,, zodat de assistent niet assistent van de schoolleiding zou worden. De assistentiee is er ten behoeve van de leraren en mocht ook niet leiden tot een taakverzwaring
voorr de schoolleiding. Een schoolleider merkte in dat verband dan ook op dat 'hun
klasjee wel kleiner wordt, maar mijn klasje alleen maar groter'.
Lerarenn zijn over het algemeen slechts op kleine schaal betrokken geweest bij de
wervingg en selectie van de assistentie en bij het vaststellen van een takenpakket. Op
slechtss enkele scholen is een enquête onder de leraren uitgeschreven, waarop zij
kondenn aangeven wat voor soort taken de nieuwe assistentie zou moeten doen. Op
anderee scholen is de lerarenraad geconsulteerd. Bij de werving en selectie zijn leraren
vrijwell nooit betrokken geweest. Dat betekent overigens niet dat leraren niet tevreden
warenn met de assistentie omdat zij iemand 'op hun bord kregen geschoven'. De
meestee leraren zijn juist zeer positief en uiten hun verbazing over de kundigheid van
dee ondersteuning. Dit kan mogelijk verband houden met een laag verwachtingspatroonn bij leraren over de ondersteuning. Illustratief is dat op de meerderheid van de
scholenn in de EOP conditie wordt medegedeeld dat 'zij het zo getroffen hebben met
hunn assistenten1.
Lerarenn kijken op verschillende manieren aan tegen het extra ondersteunend personeel.. De meeste leraren stellen zich afwachtend op, een kleine groep is voorhoede en
eenn kleine groep ziet er het nut niet van in. Zij zeggen dat ze het werk even snel zelf
kunnenn doen als wanneer ze het moeten uitleggen aan de assistent, weer terugkrijgen
enn moeten nagaan of het wel goed is gedaan. De voorhoede geeft aan dat een half
woordd aan de assistentie genoeg is voor goede ondersteuning. Dit verschil lijkt
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verbandd te houden met persoonlijkheid en daarmee verband houdend de voorkeur
voorr een bepaalde manier van werken. Enerzijds is er de leraar die zich 'in de keuken
voeltt gekeken' door de assistent en anderzijds is er de leraar die graag een ander bij
zijnn werk wil betrekken. Natuurlijk zijn er ook vakken waarbij de assistentie in
minderee mate kan worden ingeschakeld: een wiskundeleraar heeft, afgezien van
zakenn als surveillance en het kopiëren van een proefwerk, over het algemeen weinig
takenn rond het lesgeven. Toch hoeft dat niet een obstakel voor de taakverlichting te
vormen.. Ook leraren die zelf weinig gebruik maken van de assistentie geven aan dat
gesprokenn kan worden van taakverlichting, omdat bepaalde zaken in de school beter
lopen.. Om een voorbeeld te noemen: de ziekmelding van een leraar leidt niet meer tot
hett opgeven van tussenuren door andere leraren om een klas op te vangen. Verschillendee leraren hebben aangegeven dat de assistentie 'de olie in de machine' is.
Vrijwell alle leraren zijn het erover eens dat de baan van leraar zwaar is. Wanneer
wordtt gevraagd wat hun werk zwaar maakt geeft men globaal genomen twee
antwoorden.. De ene leraar zegt dat de volle klassen en het frontaal lesgeven aan de
leerlingenn van nu, het leraarschap zwaar maken. Een andere leraar zegt dat niet het
lesgevenn zwaar is, daarvoor is hij immers leraar geworden, maar alle rompslomp
eromheen.. Voorbeelden zijn surveilleren in de pauze, administratieve klussen,
afsprakenn maken en ander regelwerk tussen de lessen door. Bij de tweede meting
Takenn en Taakverdeling is alle leraren een kort lijstje voorgelegd, waarbij zij moesten
aangevenn in hoeverre de genoemde zaken tot belasting leidden (vijfpuntsschaal, van 1
tott 5). Tabel 11.1 geeft per sector de vijf meest belastende zaken (gemiddelden). Hoe
hogerr het gemiddelde, hoe meer men met de betreffende taak of situatie zich belast
voelt.. In tabel B.17 van Appendix B staat de volledige tabel.

TabelTabel JIJ - Gemiddelde belasting (vijfpuntsschaal, van 1 tot 5, hoe hoger hoe meer
belast)belast) van vijf meest belastende zaken uitgesplitst naar de drie sectoren.
Basisonderwijs Basisonderwijs

VoortgezetVoortgezet Onderwijs BeroepsonderwijsBeroepsonderwijs en VE

Overvollee klassen
4.19 9
Klusjess naast het lesgeven 4.02 2
Niveauverschillen n
3.55 5
leerlingen n
Hett vele nakijkwerk
3.35 5
Veranderendee samenleving 3.23 3

Ongemotiveerdee leerlingen 4.28 8 Ongemotiveerdee leerlingen
Overvollee klassen
4.14 4 Overvollee klassen
Klusjess naast het lesgeven 3.86 6 Vernieuwdee examens en
toetsing g
Surveillerenn in de pauzes 3.85 5 Klusjess naast het lesgeven
Hett vele nakijkwerk
3.68 8 Wett Educatie
Beroepsonderwijs s

4.24 4
4.12 2
3.90 0
3.76 6
3.73 3

Overvollee klassen en ongemotiveerde leerlingen blijken verreweg de grootste bron
vann belasting te zijn. De typische klussen van de leraarsassistent zijn dit ook in zekere
mate.. Met betrekking tot ongemotiveerde leerlingen is de oplossing die enkele
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scholenn in het voortgezet onderwijs voor de inzet van assistentie hebben gekozen
interessant.. Zij hebben een lokaal ingericht dat onder toezicht staat van de assistenten,
waarr leerlingen die in de klas niet meer gewenst zijn naartoe kunnen worden gestuurd.. Op deze manier hoeven (con)rcctoren niet worden lastig gevallen met uit de
klass verwijderde leerlingen. Bovendien, zo geeft een rector aan, is er voor leraren een
minderr hoge drempel om een leerling te verwijderen nu daarover achteraf geen
volledigee verantwoording hoeft te worden afgelegd. Een leraar kan nu ook een
leerlingg weg laten gaan omdat hij het toch wel begrijpt of voor het maken van een
inhaalproefwerk.. Interessant in tabel B.16 is ook dat het 'frontaal lesgeven' tot relatief
weinigg belasting leidt.
Voorr met name de taken die alleen op de sectoren afzonderlijk van toepassing zijn
geldtt dat de verschillen tussen de scholen erg groot zijn. Zo zijn er binnen de BVE
lerarenn die zelf talloze Onderwijs en Examen Reglementen (OER) moeten uitwerken,
terwijll anderen hooguit met één te maken hebben.
Dee scepsis die bij een deel van de leraren leefde of is gaan leven, kan op verschillende
manierenn worden verklaard. In de eerste plaats gaat de ondersteuning zich onontkoombaarr bemoeien met de leraar en de manier waarop hij zijn beroep uitoefent. De
assistenten,, met name die met een werkverleden in het bedrijfsleven, hebben geregeld
hunn verbazing uitgesproken over de gesloten cultuur. Het is een beroep dat, zoals de
Commissiee Toekomst Leraarschap het beschrijft, 'zeer zelfstandig en in isolement
wordtt uitgeoefend1. De leraar moet 'zonder enige vorm van ruggespraak of terugkoppelingg beslissingen nemen [...] en [is] dus de enige die verantwoordelijkheid kan
dragenn voor de processen die zich afspelen in zijn klas' (Van Es, 1993, p. 59). De
assistentt die de klas binnenkomt kan 'de intimiteit' verstoren en een bedreiging
vormen.. Zoals werd opgemerkt door een schoolleider 'leraren moeten met de billen
bloot'.. Om van deze werkwijze af te stappen en te gaan samenwerken is een grote
verandering. .
Inn de tweede plaats gaat de ondersteuning taken overnemen die voorheen door leraren
zijnn gedaan. Enkele leraren hebben in het beginstadium van het onderzoek gesproken
vann de 'uitholling van het leraarsberoep' en de leraarsassistent een 'ordinaire
bezuinigingsoperatie'' genoemd. In wezen worden taken die tot voor kort tot de
leraarstaakk behoorden op het niveau van een schaal 4 functie geplaatst. Leraren vertellenn geregeld dat de kopieermachine een rustpunt in een hectische dag is om 'even
mett de blik op oneindig niets te kunnen doen'. Wanneer deze, in de ogen van de
leraar,, 'simpele klussen' wegvallen, zien sommigen geen rustpunten meer in de dag
enn vrezen in plaats daarvan meer lessen te moeten geven. Hier kan tegen worden
ingebrachtt dat in tegenstelling tot de kopieermachine zaken als vak bijhouden,
congresbezoek,, overleg over leerlingen en samenstellen van lesmateriaal in de sectie
off sectieoverstijgend eerder in aanmerking komen als rustpunt in de dag van een
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leraar.. Op de financiering, die in dit kader natuurlijk een belangrijke rol speelt, wordt
inn het volgende hoofdstuk verder ingegaan.
Inn de derde plaats is, zoals ook al uit het vragenlijstonderzoek duidelijk werd, het
tijdelijkee karakter van invloed geweest op de mate waarin leraren gebruik maakten
vann de assistenten, maar ook op de manier waarop zij er tegenaan keken. In het
basisonderwijss heeft men zonder voorbehoud gebruik gemaakt van de leraarsassistentenn en aan het einde van het onderzoek aangegeven dat de assistentie 'onmisbaar'
wass geworden. In de andere twee sectoren heeft de ondersteuning niet overal de kans
gekregenn zich onmisbaar te maken. Op bepaalde scholen heeft de leiding bepaald dat
err geen structurele taken bij de leraren mochten worden weggehaald, omdat zij bang
wass dat 'het weer zelf moeten doen van deze taken na afloop van het onderzoek'
teveell weerstand zou opleveren. Op andere scholen zeggen sommige leraren zelf dat
zijj geen taken hebben afgestoten 'omdat ik het straks toch weer allemaal zelf moet
doen'. .
Dee termen 'olievlekmetafoor' en 'cultuuromslag' zijn vaak genoemd in verband met
dee mate waarin leraren gebruik maakten van de ondersteuning. Zoals aangegeven was
err op vrijwel iedere school een voorhoede die er vanaf het begin gebruik van maakte.
Dee grootste groep leraren is na enkele maanden van 'de kat uit de boom kijken' ook
takenn gaan afstoten naar de ondersteuning. Het gebruik maken van de ondersteuning
heeftt zich als een olievlek uitgebreid. Dit betekende voor de assistentie dat zij over
hett algemeen in de eerste paar maanden te weinig werk hadden. Als gevolg van een
explosievee groei van het aantal werkzaamheden in de maanden daarna hebben de
meestee lerarenteams een prioriteitenlijstje opgesteld of is de assistentie volgens een
roosterr toegewezen aan bepaalde leraren of secties.
Voorr de aansturing zijn zelden de leraren zelf ingeschakeld. In veel gevallen heeft de
schoolleidingg deze taak op zich genomen of is het middenmanagement (leraren met
coördinerendee taken) hiermee belast geweest. Een bezwaar van sommige schoolleiderss was het gebrek aan initiatief bij de leraren. In dat kader is de volgende uitspraakk van een schoolleider kenmerkend: 'als ik het niet doe, dan gebeurt hier niets'.
Err zijn ook voorbeelden van scholen waar de leraren vanaf het begin betrokken zijn
geweestt bij de assistentie en één bepaalde leraar zich 'heeft ontfermd over de
assistentie'.. Men name bij de meer technische ondersteuning, vaak gebonden aan
praktijklokalen,, is dat het geval geweest. Aansturing door meer leraren is echter niet
uitvoerbaarr gebleken.
Schoolleiderss blijken op uiteenlopende manieren met de assistentie te zijn omgegaan.
Sommigenn hadden vooraf een duidelijk idee over de inhoud en de functie en plaatsten
ditt in een breder kader van verdeling van taken en belasting van leraren. Zij stuurden
vanaff het begin tamelijk sterk, maakten zelf een duidelijke taakomschrijving, deden
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zelff de selectie, begeleidden de assistenten in hun werk, hielden voortdurend contact
mett hen om te zien hoe het ging en welke problemen zich voordeden. Anderen lieten
dee assistenten zelf hun weg zoeken. De ondersteuners hebben dit op verschillende
manierenn vorm gegeven en leraren van hun aanwezigheid op de hoogte gebracht
middelss pamfletten, posters, aankondigingen in schoolorganen en persoonlijke
introductie.. Ook de fysieke plek van de ondersteuning in de school lijkt van invloed te
zijnn geweest op het gebruik door leraren. Het is logisch dat een assistent die in of in
dee buurt van de lerarenkamer zit, makkelijker wordt aangesproken voor een klus.
Welkee vorm van aansturing uiteindelijk tot het beste resultaat leidt valt moeilijk te
zeggen:: de scholen die het meest succesvol zijn geweest in het gebruik van assistentie
doorr het onderwijzend personeel kenmerken zich voornamelijk door slagvaardige,
capabelee assistenten en, in tweede instantie, door een duidelijke taakomschrijving.
Dezee scholen vallen op door de aanwezigheid van een directieve schoolleiding met
uitgesprokenn ideeën over de ontwikkelingen in het onderwijs.
Hett contact tussen de assistentie en de leerlingen is grotendeels afhankelijk geweest
vann de assistent. Duidelijk is geworden dat de rol van autoriteit de ene beter ligt dan
dee ander. Vooral op het gebied van de absentenregistratie blijken de assistenten ook
dee rol van vertrouwenspersoon te hebben vervuld. Overigens geven leerlingen zelden
aann dat zij verschil zien tussen de leraren en de assistenten.

11.44 Ontwikkelingen tijdens het onderzoek
Verschillendee ontwikkelingen en veranderingen doen zich voor in het onderwijs. De
assistentenn zijn geregeld ingezet om deze veranderingen soepeler te laten plaatsvinden.. Met andere woorden: de assistenten hebben in veel gevallen 'de schade
beperktt gehouden', zoals een schoolleider in de BVE het uitdrukte. Een resultaat van
dee deregulering van het onderwijs, de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB),
verplichtt scholen Onderwijs en Examen Reglementen voor externe legitimering voor
tee leggen aan de onderwijsinspectie. Dit betekent een aanzienlijke administratieve
klus.. Op één school zijn hier twee assistenten fulltime mee bezig geweest. Een andere
ontwikkelingg is dat de Landelijke Organen Beroepsonderwijs (LOB) de roostering en
kennisgevingg aan deelnemers van toetsen recentelijk bij de scholen hebben gelegd.
Datt wil zeggen dat, met name bij sectoren met veel opleidingsvarianten en klassen
mett deelnemers uit verschillende varianten, een extra administratieve taak erbij is
gekomen.. Ook hier werden de assistenten veelvuldig ingezet, met name in de sector
techniek. .
Ookk (de invoering van) het studiehuis in het voortgezet onderwijs heeft baat bij de
aanwezigheidd van assistenten, voor surveillance, de administratie van absentie, het
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beheerr van studie- en documentatiemateriaal, het bijhouden van de studievoortgang
enn het geven van standaardinstructie. Het vak culturele en kunstzinnige vorming
(CKV)) is vaak door een activiteitencoördinator ondersteund. In dat verband zijn
assistentenn soms ingezet bij de profilering van een school als cultureel of internationaliserend. .
Misschienn wel de belangrijkste ontwikkeling die tijdens het onderzoek heeft
plaatsgevondenn is het lerarentekort. Zoals al eerder aangegeven is dit niet van de ene
opp de andere dag ontstaan. Men is echter pas goed van het probleem doordrongen
geraaktt op het moment dat scholen merkten dat ze geen vervangend personeel meer
kondenn krijgen. Gebleken is dat onder de ondersteuners veel animo bestaat om de
opleidingg tot leraar te gaan volgen en uiteindelijk voor de klas terecht te komen. De
ondersteunerss fungeren als pool van waaruit leraren kunnen worden opgeleid. Op
tweee onderzoekscholen is met plaatselijke lerarenopleiders een programma opgesteld
opp grond waarvan de assistent een onderwijsbevoegdheid kan behalen. Stages worden
opp de betreffende school vervuld.
Geblekenn is dat het assistentschap een preventieve werking kan hebben met betrekkingg tot arbeidsongeschiktheid of deel uit kan maken van een reïntegratieproces. Met
namee in het basisonderwijs zijn assistenten specifiek ingezet ter ondersteuning van
lerarenn die dreigden uit te vallen. Bijkomend verschijnsel is dat leraren aangeven zich
snellerr ziek te durven melden, omdat zij nu, door de aanwezigheid van de
leraarsassistent,, vertrouwen hebben dat ook zonder hen 'alles wel goed loopt'.
Verschillendee malen heeft men zich tijdens het onderzoek afgevraagd of in een
overspannenn arbeidsmarkt wel aan ondersteunend personeel te komen is. Je kunt
immerss niet het ene tekort met het andere tekort oplossen. Interessant is dat binnen
hett onderzoek bepaalde groepen mensen als assistent werkzaam zijn geweest, voor
wiee een baan als assistent zeer aantrekkelijk is. Bovendien kan de baan van leraarsassistentt goed concurreren met vergelijkbare functies in andere sectoren. Een belangrijkee groep waarbinnen geworven kan worden voor de functie van assistent bestaat uit
mensenn zonder onderwijsbevoegdheid die het onderwijs een interessante werkomgevingg vinden en op termijn een (deeltijd) opleiding tot leraar willen volgen. Hiertoe
behorenn ook mensen die om uiteenlopende redenen de lerarenopleiding niet hebben
afgemaakt.. Een andere groep die in het onderzoek de functie van leraarsassistent heeft
vervuldd bestaat uit mensen met een onderwijsbevoegdheid die de verantwoordelijkheidd voor een hele klas niet (meer) willen of aankunnen, maar wel het onderwijs een
interessantt werkterrein vinden. Voor hen is een baan in de luwte, als assistent, een
primaa alternatief. In sommige gevallen zijn zij later toch weer voor de klas terecht gekomen.. Ook herintreedsters zijn als leraarsassistent werkzaam geweest. Met opgroeiendee kinderen is dit een ideale baan, aangezien je werkt wanneer de kinderen op
schooll zitten en tegelijk met hun vakantie hebt. Opvallend is dat relatief veel
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allochtonenn leraarsassistent zijn geweest. Dit is een groep die nog weinig onder
onderwijzendd personeel is te vinden, waar ongetwijfeld sprake is van een intellectuele
reserve,, en waarvan een deel met behulp van aanvullende opleiding in hett leraarschap
terechtt kan komen. Tenslotte zijn vakmensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt
warenn technisch leraarsassistent geworden.
Eenn vergelijking is geprobeerd te maken met de conditie 52+ door te vragen of
lerarenn zouden kiezen voor hun eigen conditie of de andere conditie, wanneer het om
eenn structurele toevoeging aan het budget zou gaan. Het blijkt dat leraren in de 52+
conditiee in grotere mate voor hun conditie zouden kiezen dan leraren in de conditie
EOPP voor hun conditie zouden kiezen. Voor beide condities geldt wel dat er voorkeur
iss voor de conditie waar men inmiddels ervaring mee heeft opgedaan. Bovendien is in
dee conditie EOP de twijfel groter: een groter percentage leraren geeft aan geen
voorkeurr te hebben voor één van beide vormen van taakverlichting. Uitzondering is
hett basisonderwijs, waar men in beide condities de voorkeur geeft aan de leraarsassistent.. In tabel 11.2 staan de betreffende percentages.

TabelTabel 11.2- Voorkeur voor conditie uitgesplitst naar conditie en sector
lieverr 52+

conditie e
EOP P

sector r

sector r

totaal totaal

geen n
voorkeur r

NN

BaO O
VO O
BVE E

27,5% %
34,7% %
32,9% %
31,9% 31,9%

59,6% %
37,0% %
453% %
43,0% 43,0%

12,9% %
28,3% %
21,3% %
22,6% 22,6%

193 3
427 7
240 0
860 860

BaO O
VO O
BVE E

39,0% %
48,6% %
49,3% %
46,6% 46,6%

53,0% %
37,1% %
35,4% %
40,3% 40,3%

8,1% %
14,3% %
15,4% %
132% 132%

236 6
502 2
280 0
1018 1018

totaal totaal
52+ +

lieverr EOP

1878 8

Samenvattendd kan worden gezegd dat met behulp van de kwalitatieve resultaten
plausibelee verklaringen kunnen worden geformuleerd voor de aanvankelijk tegenstrijdigee kwantitatieve resultaten omtrent de ondersteuning van leraren. Het belangrijksterijkste punt is dat een verbetering van de werkomstandigheden voor leraren door
assistentiee niet zozeer in concrete zaken is gaan zitten, maar in algemene, vaak
organisatorischee verbeteringen. De leraren die uiteindelijk aangeven wel gebruik te
hebbenn gemaakt van de assistentie zijn enthousiast over de assistentie en spreken van
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taakverlichting.. Een belangrijke vraag die nu blijft liggen is hoe meer leraren kunnen
wordenn aangezet tot het inschakelen van ondersteuning bij hun werk.

122 Discussie en Conclusie

12.11 Recapitulatie
Inn dit onderzoek is nagegaan of het wegnemen van bepaalde taken bij leraren leidt tot
eenn verbetering van hun werksituatie. Het gaat daarbij om taken rondom het lesgeven,
waarvoorr een andere deskundigheid en een andere, vaak lagere, opleiding vereist zijn.
Tee denken valt aan: examens en toetsen afnemen, surveilleren tijdens pauzes, lesmateriaall bestellen, kopiëren en klaarleggen, absenten- en cijferadministratie, routinematigg nakijkwerk, instructie aan leerlingen bij technische lesonderdelen, telefonische
afsprakenn maken en organisatie en begeleiding van activiteiten en excursies. In het
huidigee systeem zijn leraren genoodzaakt deze taken voor hun rekening te nemen (a)
omm het leerproces doorgang te laten vinden en (b) omdat niemand anders in de school
dezee taken zou kunnen doen. De hoeveelheid en de aard van deze taken wordt door
lerarenn aangemerkt als belastend. Zij dragen er daardoor mede toe bij dat leraren een
groterr risico lopen uit te vallen.
Mett andere woorden: de hoge uitval onder voornamelijk oudere leraren wordt verklaardd vanuit het takenpakket van een leraar en de personele organisatie van een
school.. De inzet van meer niet-leraren, die deze taken rondom het lesgeven overneemt
vann leraren, zou de hoge uitval moeten terugdringen. Bepleit wordt een inhoudelijke,
kwalitatievee taakverlichting, waarbij de baan van leraar structureel verandert en de
school,, wat betreft personeel, anders wordt ingericht.
Dezee verklaring van het probleem van overbelasting van leraren, veelal resulterend in
burn-out,, was een reactie op hetgeen werd geopperd in het onderzoek 'De jaren
tellen'' (Vermeulen e.a., 1993). Volgens dit onderzoek was de relatief hoge uitval
onderr oudere leraren te verklaren vanuit de omvang van de taak van (oudere) leraren.
Naarmatee leraren ouder worden, wordt hun baan zwaarder en lopen zij een groter
risicoo uit te vallen. Zij pleitten voor een kwantitatieve taakverlichting, waarbij
ouderenn minder uren werken.
Err is een belangrijk ideologisch verschil tussen deze twee verklaringen. De opstellers
vann het rapport 'De Jaren Tellen' wilden de relatief hoge uitval van ouderen
bestrijdenn door aan het einde van de loopbaan de hoge belasting weg te nemen. In het
aangedragenn alternatief wordt deze uitval bestreden door vanaf het begin van de
leraarsloopbaann te voorkomen dat structurele hoge belasting optreedt. Het verschil
vann inzicht kan ook worden weergegeven als traditionele regelgeving (ADV, BAPO,
VUT)) tegenover nieuwe regelgeving (functiedifferentiatie).
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Dezee twee verklaringen zijn met elkaar vergeleken aan de hand van de volgende twee
hypothesen: :
1.. Kwalitatieve taakverlichting (verandering van het takenpakket) voor alle leraren
verlaagtt in grotere mate de belasting en vergroot de arbeidstevredenheid ten
opzichtee van een kwantitatieve taakverlichting (minder werken) voor uitsluitend
dee oudere leraren.
2.. Kwalitatieve taakverlichting (verandering van het takenpakket) resulteert op langeree termijn in een hogere mate van gezondheid dan een kwantitatieve taakverlichtingg (minder werken).
Hett is nu de vraag in hoeverre bovenstaande hypothesen door het onderzoek daadwerkelijkk zijn nagegaan en in hoeverre op basis van het onderzoek wel of geen steun
iss gevonden voor de hypothesen.

12.22 Discussie en Conclusie
Err zijn verschillende zaken geweest die het onderzoek een wat surrealistisch karakter
hebbenn gegeven. Aanvankelijk leek dit onderzoek gevrijwaard te blijven van sturing
vanuitt een opdrachtgever en nam het een uitzonderingspositie in binnen beleidsonderzoek.. Toenmalig onderwijsminister Ritzen had aanvankelijk de onderzoeksopdracht
persoonlijkk geformuleerd. De enige voorwaarde die werd gesteld was dat het moest
gaann om een vergelijkend experiment. Uit onderzoekstechnisch oogpunt was een
zogenaamdd derde generatie onderzoek, evolutieonderzoek, te prefereren. Uit beleidsoogpuntt ging het om een keuze en werd dus sterk vastgehouden aan een vergelijking.
Datt de vergelijkende conditie, minder werken voor ouderen, onuitvoerbaar zou zijn
wass echter al snel duidelijk: in de eerste plaats was er het lerarentekort, waardoor
dezee conditie, hoe geslaagd ook, nooit tot beleid zou kunnen worden gemaakt. In de
tweedee plaats verdwenen de meeste VUT-regelingen uit de maatschappij als gevolg
vann de personeelstekorten. Het onderwijs kan nu eenmaal niet uit de pas lopen met
watt verder in de maatschappij als normaal wordt ervaren. In de derde plaats werden in
dee conditie van minder werken voor ouderen diezelfde ouderen hier en daar weer
ingezett om tijdens het onderzoek ontstane tekorten op te vangen. Geconcludeerd moet
wordenn dat deze conditie steeds meer een onwezenlijk karakter heeft gekregen. Dit
heeftt zich vertaald in een beperkte onderzoeksinspanning in deze conditie.
Gaandewegg het onderzoek is er meer sturing geweest die het onderzoek heeft
aangetast.. Oorspronkelijk ging het om een onderzoek in het Voortgezet Onderwijs.
Dee slordige 6 miljoen gulden die jaarlijks gemoeid was met de onderzoeksmanipulatiee werd echter geput uit een budget dat was gericht op ouderenbeleid in het hele
onderwijs.. Halverwege het voorbereidingsjaar schoven basisonderwijs en beroepsonderwijs,, die lucht van het geheel hadden kregen, aan. Geëist werd dat zij meededen
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enn de gevolgen mogen duidelijk zijn: een verdrievoudiging van complicerende factoren,, waarmee in de kleine steekproef nooit rekening zou kunnen worden gehouden.
Inn een onafhankelijk onderzoek zou uit de populatie van alle scholen een steekproef
wordenn getrokken. Deze scholen worden vervolgens, gegeven bepaalde voorwaarden,
benaderdd voor een onderzoek. Aan de hand van een functieomschrijving en budget
zoudenn zij ondersteuning gaan aannemen. Het proces zou van A tot Z worden
begeleid.. Bij beleidsonderzoek is het doel van het onderzoek steun te vinden voor
beleid,, of op zijn minst te kunnen leren voor toekomstig beleid. Gestreefd werd
daardoorr naar diversiteit: scholen van alle mogelijke pluimage moesten meedoen
waarmeee ook alle mogelijke problematiek werd binnengehaald. Een gecontroleerd
experimentt behoorde dus niet tot de mogelijkheden. Bovendien zouden scholen ook
niett aan de hand worden genomen, als zij in de toekomst structureel de beschikking
zoudenn krijgen over meer ondersteuning. Men wilde weten wat scholen nu zouden
kiezenn en hoe zij dat zouden aanpakken. Resultaat van deze gang van zaken was een
uitt beleidsoogpunt interessant, maar uit experimenteel onderzoeksoogpunt chaotisch
verloop,, met op iedere school een vrij unieke wijze waarop de assistentie werd
ingezet:: van verzuimbeleid uitvoeren tot uitwerken van onderwijs- en examenreglementen.. Bovendien was het onderzoek uit beleidsoogpunt, namelijk vanuit het
opsporenn van eventuele valkuilen, erbij gebaat als de manipulatie hier en daar mis zou
lopen. .
Inn zekere zin is sprake van discrepantie tussen de gekozen of opgelegde methoden en
dee gewenste informatie. Gevraagd werd om een grootschalig vergelijkend experiment
mett kwantitatieve gegevens, om de keuze te maken tussen twee vormen van taakverlichting.. Bij de gewenste kwalitatieve informatie had daarentegen veel beter een
kleinschaligg evolutieonderzoek gepast, waarin de nadruk zou liggen op leren en
ervaringg opdoen.
Niett alleen departementale sturing, maar ook de onderwijsontwikkelingen die ten
tijdee van het onderzoek gestalte kregen, zijn van invloed geweest. In het voortgezet
onderwijss is het studiehuis ingevoerd, zijn de examenregelingen veranderd en werd
hett VMBO ingevoerd. In het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, een sector
diee toch al voortdurend in beweging is, zijn de gevolgen van de invoering van de
WEBB duidelijk geworden. In het basisonderwijs gaat men steeds meer afrekenen op
resultaat.. Allemaal zaken die sterk ingrijpen op de gang van zaken in de school en dus
opp de baan van leraar. In dat licht zijn één of twee assistenten op twintig tot vijftig
personeelsledenn een marginale verandering. De ondersteuning ontketent dan ook lang
niett zoveel discussie als al deze onderwijskundige en organisatorische veranderingen.
Bijj bovenstaande kanttekeningen is nog niet gerept over het onderzoek zelf. Ondanks
ditt en bovenstaande zaken worden een paar effecten beschreven.
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Lerarenn hebben veel taken die ook door ondersteunend personeel gedaan kunnen
worden.. Taken die niet tot de kerntaken van een leraar behoren, waarvoor leraren niet
zijnn opgeleid en waarvoor dus een andere, vaak lagere, opleiding vereist is. Leraren in
hett secundair onderwijs (VO en BVE) denken bij ondersteunend personeel aan
administratieff secretariële krachten, surveillanten (in pauzes en bij toetsen) en
assistentenn bij praktijklessen. In het basisonderwijs wordt overwegend gedacht aan
eenn paar extra handen in de klas.
Dee ondersteuning heeft niet de taakverlichting teweeggebracht die de leraren ervan
haddenn verwacht. Dit is het sterkst in het secundair onderwijs. Leraren hebben in
meerderheidd aangegeven dat het tijdelijke karakter van de (twee jaar durende) ondersteuningg reden was om geen of in beperkte mate gebruik te maken van de ondersteuning.. Niet alleen het tijdelijke karakter, maar ook onderschatting van het
delegerenn van taken kan een rol hebben gespeeld. In dat geval wordt met de vraag
naarr het tijdelijke karakter van het onderzoek, een prettige uitvlucht geboden om
persoonlijkk falen te kunnen uitsluiten. In bredere zin kan worden gezegd dat het blijkbaarr moeilijk is een traditionele manier van werken te veranderen, zowel voor de
leraarr als voor de school.
Opp het gebied van de tevredenheid is de inzet van extra personeel in het Voortgezet
Onderwijss gepaard gegaan met een verbetering op het gebied van verantwoordelijkheidd en rolambiguïteit. Dit zou erop kunnen duiden dat door de assistentie leraren
duidelijkerr voor ogen hebben wat hun taak is en de leraar niet meer ingezet wordt als
'restpost':: verantwoordelijke voor alles waar niemand anders voor is. In het basisonderwijss is een positieve verandering geconstateerd met betrekking tot met name
extrinsiekee satisfactie. Dat wil zeggen dat er meer tevredenheid is over zaken in de
omgevingg van het lesgeven, daar waar de assistenten met name werkzaam zijn. Dat
opp andere gebieden en in de conditie 52+ de tevredenheid voornamelijk is afgenomen
valtt niet direct te verklaren uit de manipulatie, maar past wel in de algemene trend dat
dee baan van leraar de afgelopen paar jaar aan ingrijpende veranderingen onderhevig is
geweest,, wat de nodige onrust met zich heeft meegebracht.
Samenvattendd kan worden gezegd dat positieve en negatieve effecten door elkaar
heenn lopen. Positieve effecten zijn dat leraren de assistentie als onmisbaar ervaren,
aangevenn dat de ondersteuning tot taakverlichting heeft geleid en de toename van
arbeidstevredenheidd in het basisonderwijs. Negatieve effecten zijn dat er op beperkte
schaall gebruik is gemaakt van de assistentie, dat men minder van de assistentie heeft
gebruikk gemaakt dan verwacht en dat er enkele negatieve veranderingen in arbeidstevredenheidd zijn waargenomen.
Hoee nu deze tegenstrijdige effecten te verklaren? In de eerste plaats geven leraren,
ookk wanneer ze persoonlijk weinig gebruik maken van de assistentie, wel aan dat de
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dagelijksee gang van zaken beter loopt door de inzet van extra ondersteunend
personeel.. Een algemeen gevoel van taakverlichting hoeft dus niet gepaard te gaan
mett direct, persoonlijk gebruik. In de tweede plaats is er, zoals al genoemd, tijdens en
rondd het onderzoek veel gebeurd in onderwijskundige en organisatorische zin. De
ondersteuningg is dikwijls ingezet om deze ontwikkelingen soepeler te doen verlopen.
Mett andere woorden: het extra ondersteunend personeel heeft de schade beperkt
wetenn te houden. In de derde plaats hebben de assistenten, met name de activiteitencoördinatoren,, veel geïnitieerd. Taken die soms al enkele jaren waren blijven liggen
zijnn weer opgepakt. Andere taken zijn structureel aangepakt, in plaats van zo nu en
dann de achterstanden wegwerken. Ook is de assistentie ingezet bij de profilering van
scholenn (met name als culturele school of in het kader van internationalisering).
Kortom:: zaken lopen beter en minder werk blijft liggen. Ten vierde zijn leraren
veelvuldigg geïnformeerd over het extra ondersteunend personeel en de achterliggende
ideeën.. Dit kan het besef bij leraren hebben versterkt dat zij veel taken rondom het
lesgevenn hebben. Het is dan niet verwonderlijk dat op de eindmetingen leraren
aangevenn dat juist die taken tot veel belasting leiden, ook al wordt een deel daarvan
henn inmiddels uit handen genomen. Hun referentiekader is mogelijk veranderd.
Bovenstaandee tegenover elkaar afwegend, hebben scholen in de conditie met ondersteuningg blijkbaar gemeend dat de voordelen ruimschoots opwogen tegen de negatievee effecten, aangezien de meerderheid van hen de assistentie uit eigen middelen
heeftt voortgezet na afloop van het onderzoek. Sommige scholen in de andere conditie
zijnn zich gaan oriënteren op extra ondersteunend personeel en hebben in enkele
gevallenn zelfs assistentie in dienst genomen. Landelijk zijn verschillende projecten
opgezett met ondersteunend personeel, onafhankelijk van het onderzoek, op initiatief
vann de betreffende scholen zelf. De ondersteuning kan rekenen op steun vanuit het
veld. .

12.33 Aanbevelingen
Uitt het onderzoek is gebleken dat er bij de ondersteuning nog veel ongebruikte
mogelijkhedenn liggen om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het lerarentekort.. Verschillende vormen van zij-instroom hebben zich voorgedaan: niet-afgemaaktee opleidingen, vanuit andere sectoren het onderwijs in en kansen bieden aan
allochtonen.. Ook zijn de ondersteunende functies gebruikt voor de reïntegratie van in
hett verleden afgebrande leraren en het (tijdelijk) in de luwte willen werken van
leraren.. De (verregaande) functiedifferentiatie waar het hier over gaat is niet alleen
eenn instrument om het ziekteverzuim terug te dringen, maar leidt ook tot een efficiënteree inzet van leraren. Bovendien lijkt het erop dat er voldoende competente mensen
zijnn te vinden die de baan van ondersteuner ambiëren, waarmee direct of indirect een
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bijdragee wordt geleverd aan het oplossen van de (dreigende) tekorten op de arbeidsmarkt. .
Hett studiehuis, de Wet Educatie Beroepsonderwijs, probleemgestuurd leren, het zijn
allemaall signalen van de individualisering van het onderwijs. Net als op veel andere
terreinenn wordt ook van scholen steeds meer verwacht dat zij maatwerk leveren. Ieder
inn zijn eigen tempo en rekeninghoudend met reeds verworven competenties. De
ontwikkelingg van hulpmiddelen: ICT en assistentie, zijn voor het onderwijs cruciaal
omm zowel de tekorten op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden als om de eis van
maatwerkk te kunnen inwilligen.
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Appendixx A
STRUCTURALL MODEL OF TEACHER JOB SATISFACTION

Introduction n
Thee aim of this appendix is to come up with a sound model of job satisfaction, based on the
literature.. Furthermore, some additional information on the models of job satisfaction, used in
thee study on assistant teachers, will be provided. Therefore this appendix describes:
(1)) several measurement models of job satisfaction based on two theoretical models
(2)) the correspondence of theoretical models of job satisfaction and real data
(3)) parceling
(4)) longitudinal stability of a model of job satisfaction
(5)) longitudinal stability with data of three occasions
(6)) path model with absence
(7)) complete path model
(8)) mean structure analysis
A.11 Two models of Job Satisfaction
AA literature review can be found in Appendix C, chapter 2. A review of methods of
measurementt of Job Satisfaction can be found in Appendix C, chapter 8.
Basically,, two theories of job satisfaction have been proposed in the past decades. The main
differencee between the two models is dimensionality. The first theory states that job
satisfactionn consists of several sub fields (Prick, 1989; Kniveton, 1991; Griffin & Tesluk,
1995;; Chaplain, 1995; Travers & Cooper, 1996): general satisfaction, school management,
behaviorr of pupils, teaching, colleagues, working conditions (time restraints). The second
theoryy states that job satisfaction has intrinsic and extrinsic components (Kim & Loadman,
1990;; Verdugo, 1993; Taylor and Tashakkori, 1994; Dinham & Scott, 19%, 1997; NCES,
1997).. Intrinsic factors are teaching itself, the role of educator, and a general feeling of
satisfaction.. Extrinsic factors are the work environment, work conditions (time restraints),
colleagues,, and the school management. Obviously, both theories show a great deal of overlap
withh concern to the components involved.
Thee two theories can berepresentedby structural equation models. Accordingly, the sub fields
aree part of a general latent factor of job satisfaction. In factor analytic terms: the common
variancee of the factors makes up job satisfaction variance. Consequently, satisfaction with
colleaguess is assumed to correlate with satisfaction concerning the school management. The
variancee of the job satisfaction factor remains unexplained. In contrast, the general job
satisfactionn factor can beregardedto be a general factor explained by the sub fields. Using
standardd graphics2, In the models shown in Figure A.1 and A.2 first level factors are explained
byy one or two second level factors. In the models displayed in Figure A.3 and A.4 one or two
secondd level factors are predicted by first level factors. In addition, a model that does not pose
22

only some observed variables have been represented by squares for clarification
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anyy constraints on the latent factors has been defined for comparing purposes. Basically, the
measurementt model (squares) remains the same, however, the latent factors freely co-vary.
Thiss model has been called the null model. The null model can be re-parameterized into the
regressionn model in Figure A.3. Because there are no indices to measure intrinsic and extrinsic
satisfaction,, model 4 is not identified. An alternative model that offers some protection to
multicollinearityy is represented by Figure A.5.

FigureFigure A.I - Model 1 of job satisfaction

FigureFigure A.2 - Model 2 ofjob satisfaction
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FigureFigure A3 - Model 3 of job satisfaction
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FigureFigure A.5 Model 5 of job satisfaction
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A.. 2 The correspondence of theoretical models of job satisfaction and real data
AA few issues have to be addressed first with respect to SEM and the present data. The data
consistt of five point ordered categorical items, predominantly non normal (univariate nor
multivariate).. Therefore, the assumptions of the normal theory maximum likelihood estimation
aree violated. Most alternative estimators, for example asymptotic distribution free estimation,
frequentlyy lead to convergence difficulties. Furthermore, sample sizes have to be quite large.
Fortunately,, maximum likelihood parameter estimates have been proven to be preferable to
ADFF methods, being a robust estimator with respect to skewness. Accordingly, Satorra (1992)
hass introduced pseudo maximum likelihood (PML) using maximum likelihood to estimate
parameterss and using asymptotic covariances to compute standard errors and overall fit
measures.. The main restriction is the fact that the necessary asymptotic covariance matrix
requiress fairly large samples.
Thee correspondence between real data and a model (goodness of fit) is a frequently debated
topic.. An important issue is the high power of the chi-square fit function. Alternatively, the
RMSEAA has become a popular measure of overall goodness of fit with known distribution.
Additionall rules of thumb have been formulated stating that values of the RMSEA lower than
0.055 indicate close fit, values between 0.05 and 0.08 satisfactory fit and values higher than
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0.100 bad fit (Browne & Cudeck, 1992). Supporting simulation studies (Monte Carlo, bootstrap,
jackknife)) can provide intervals of fit based on an empirical distribution of fit indices (Bollen
&& Stine, 1993; Efron & Tibshirani, 19%). Overall fit will be established using the RMSEA fit
statisticc and hypothesis testing will be done using % difference tests. Therefore, the models
analyzedd in this study will be presented nested as much as possible.

TableTable A.l - Fit indices of several competing models of job satisfaction

xx2 2
Modell 2.0/3
Modell 2.1
Modell 2.2
Modell 2 5

8,898.1 1
9,217.5 5
9,062.5 5
9,059.6 6

Satorra-Bentlcrr x2
5,846.9 9
6,197.8 8
6,102.4 4
6,090.2 2

Df f

1203 3
1217 7
1216 6
1215 5

RMSEA A

0.0510 0
0.0525 5
0.0520 0
0.0520 0

RMSEAA 5% RMSEAA 5%
lowerr bound upperr bound
0.0497 7
0.0512 2
0.0507 7
0.0507 7

0.0523 3
0.0538 8
0.0533 3
0.0533 3

Modell 2.1 clearly shows lesser fit compared to the other models. The RMSEA's of Models 2.0,
2.22 and 2.5 lie within each others intervals. As mentioned before, an important problem is the
formatt of the data. The items are not normally distributed being skewed and kurtoic. In
additionn to the Satorra-Bentler scaled %, violation of the assumption of normality that
accompaniess maximum likelihood, can also be prevented, using parcels. Furthermore, model
complexityy and computing time can be decreased substantially.
A3A3 Parceling
Itemss have randomly been assigned to one of two parcels per factor. The skewness of the
newlyy formed indicators remains quite distinct from zero, although maximum likelihood
appearss to be robust to skewness. The kurtosis is high with respect to some parcels.
Consequently,, pseudo maximum likelihood will also be used in the following analyses, given
thatt sample sizes do not prohibit the computing of asymptotic covariances.

TableTable A2 - Fit indices of several competing models of job satisfaction

x' '
modell
modell
modell
modell

3.0/3
3.1
3.2
3.5

273.2 2
503.0 0
438.2 2
437.1 1

Satorra-Bentlerr x2

Df f

RMSEA A

247.7 7
475.9 9
420.9 9
416.9 9

56 6
70 0
69 9
68 8

0.0508 8
0.0661 1
0.0620 0
0.0622 2

RMSEAA 5% RMSEAA 5%
lowerr bound upperr bound
0.0444 4
0.0606 6
0.0565 5
0.0565 5

0.0574 4
0.0718 8
0.0678 8
0.0680 0

Usingg parcels, the null model turns out to have a significantly lower RMSEA value compared
too the other models. None of the other RMSEA values lie within the confidence interval of
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modell 3.0. Figure A.6 shows a selection of parameter estimates and standard errors of model
3.33 (or 3.0). The parcels concerning time pressure have large standard errors, possibly, because
off the fact that only two items have been used to construct the parcels in contrast to all other
parcelss composed of three items or more. However, the negative regression parameter is
surprisingg since a higher score of the first level factors is related to more satisfaction. It appears
thatt teachers who are more satisfied in general have less satisfaction with respect to the time
availablee in their job.
FigureFigure A.6 - Ssome parameter values and standard errors for model 3.3 with PML
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Inn the following two sections, model 3.3 (3.0) will be used to investigate longitudinal stability.
A.44 Longitudinal stability with data of two occasions
Thee stability of the model can be studied using three occasions (1998, 1999, 2000) of
measuringg job satisfaction. The main obstacle is teacher turnover, reducing the number of
teacherss completing the questionnaire on all three occasions considerably. Less than 300
teacherss have completed all three questionnaires. Consequently, models will be estimated
usingg only the first and the last measurement (619 subjects). Furthermore, the analyses will be
restrictedd to parceled data. Figure A.7 represents the null model with longitudinal causal
relationss for three occasions. To clarify, only three of the seven latent variables have been
printed. .
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FigureFigure A.7 - Longitudinal null model ofjob satisfaction
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Severall constraints can be imposed to yield nested models. Firstly, a model without any
longitudinall structure between latent variables will be estimated, including all covariances
betweenn these factors. Secondly, the factor loadings (and the residual variances) can be
constrainedd to be equal, although the residual variances not necessarily have to be equal to
showw item stability. Thirdly, longitudinal auto regression effects can be modeled. The
estimationn of covariances between latent variables will be limited to within occasion
covariances.. Finally, the covariances between latent variables at the final occasion can be set to
zero. .
Tablee A.3 gives overall fit statistics and difference statistics between models. With respect to
overalll fit the RMSEA will be considered. The % difference test results have been printed in
casee the RMSEA shows equality between models. The % difference statistic T is the scaled
differencee statistic of Satorra and Bentler (1999). Nevertheless, parsimony remains an
importantt decision factor. In section A.8, the x difference test will be used to test the
hypothesess (mean structure analysis) putting more emphasis on power. Standard Lisrel matrix
notationn has been used in the Tables: A is the matrix of factor loadings, 0 is the matrix of
residuall variances, T is the covariance matrix of latent variables, and B is the matrix of causal
parameterss between latent variables.
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TableTable A.3 - PML estimation of the null model with parcels, data from two occasions, n-619
restric-tions s

xa a

x1--

df f

diffe-- diffe-diffe-rence' ' rencee T rence e
df f

4.1 1 --

1,014.1 1 951.2 2

259 9

4.2 2 A,-A, ,

1,026.4 4 968.2 2

4.3 3 A,-A, ,

1,045.3 3 983.9 9

266 6 4.1-4.2 2
280 0 4.1-4.3 3
4.2-4.3 3
322
4.1-

e,-e3 3
4.44

A, - A,

1,103.6

1,048.8

44

-

e.-e,,
J»J»

4.2-

14.7 7
30.7 7
17.1 1

264.1

761
59.2

P P RMSEA ARMSEA A
CI. .
(90%) )

0.0658 8 0.06133 0.0703 3
7 7 0.040 0 0.0654 4 0.06100 0.0700 0
21 1 0.079 9 0.0638 8 0.05955 0.0681 1
14 4 0.251 1

63 0.000

56

°-

0.0604

038

0.0564-

00645

42 0.041

4A 4A
4.55

A, - A,
6 , - 9 ,,

1,792.8

1,891.1

343

0.0855

0.08170.0840

B' '

°° Satorra-Bentler * Only symmetricallyfreewithin each occasion ' Auto regression within a subfieldbetween th
latentlatent variable on occasion 1 and the latent variable on occasion 3 ' Symmetrically estimated on occasion
diagonallydiagonally estimated on occasion 3

Fromm Table A.3 it appears that the meaning of the parcels has not changed from occasion 1 to
3.. Furthermore, an auto regression structure improves the fit of the model, although the
covariancess between the latent variables at occasion 3 are not fully explained by the
covariancess at occasion 1.
A.55 Longitudinal stability with data of three occasions
Usingg data from three occasions, the increased number of variables and the decreased number
off subjects prevents the computation of an asymptotic covariance matrix. Consequently, the
Satorra-Bentlerr x* c a n n o t be computed, nor the Satorra-Bentler %2 difference test.
Furthermore,, less restrictive models incorporate more parameters to be estimated than the
numberr of subjects in the sample. Table A.4 gives RMSEA and y? difference statistics for the
estimationn of the models. Model 5.1 to 5.5 correspond to 4.1 to 4.5, although with three
occasionss second order auto regression have been estimated as well. These effects have been
omittedd in model 5.6.
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TableTable AA - ML estimation with parcels of the null model, three measurements, n=233

x1 1

df f

RMSEA A

RMSEAA 5%
lowerr bound

5.1 1 . .
5.2 2 A . - A . - A , ,

1,430.8 8

609 9

0.0789 9

623 3

0.0778 8

0.0738 8
0.0728 8

0.0840 0

1,443.0 0

5.3 3 A,, - A, - A,
0,-6,-033

1,470.9 9

651 1

0.0763 3

0.0714 4

0.0813 3

5.4 4 A , - A , - A , ,
0,-02-033

1,652.3 3

111 111

0.0723 3

0.0677 0.0677

0.0770 0

2,104.7 7

819 9

0.0886 6

0.0844 4

0.0929 9

1,680.6 6

784 4

0.0730 0

0.0684 4

0.0776 6

1,704.5 5

812 2

0.0718 8

0.0673 3

0.0763 3

restrictions s

RMSEARMSEA S%
upperr bound

0.0829 9

Bh h
5.5 5 A , - A , - A 3 3
0,-6,-0,,
B" "
5.6 6 A,, - A, - A3
0,-0,-033
B" "
5.7 7 A . - A j - A , ,
0,, — 6, — 0 ,
TT
ff ff

'' Only symmetrically free within each occasion * First and second order causal relations between occasions '
CovariancesCovariances are only estimated with respect to the first occasion {model of Figure A.7) * Only first order auto
regressionregression effects between occasions' Symmetrical latent variable covariance matrices of of occasion 2 and 3 have
beenbeen equalized

Thee results of the analyses with data from three occasions generally corresponds to the
analysess based on two occasions. Additionally, the covariances between latent variables at the
secondd occasion can be equalized with the third occasion, supporting the hypothesis that the
meaningg of the items remains unchanged.
A.66 Prediction of absence
Withh respect to a path model, job satisfaction supposedly predicts burn-out, sick leave, turnoverr rate, and the participation in various age-oriented plans and benefits. Absence rates have
beenn made available to this study. More precisely, three absence statistics have been computed:
absencee percentage, total days of absence and absence frequency.
Absencee data have a specific distribution. A small group has an absence percentage of 100,
withh frequency 1 and a duration of 365 days. The distribution based on all other observations is
highlyy skewed and kurtoic. The absence variables have been recoded to 5 point scales based on
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percentiles.. A higher score is related to more absence. De effective sample is reduced to 1278
becausee of invalid absence data.
Basee model is the preferred model of section A.3: model 3.3. This model is represented by
Figuree A.8. For comparison, a completely free model with respect to the covariances of the
latentt variables has been estimated. The negative regression parameter of general satisfaction
too satisfaction concerning working conditions (time restraints) reveals an unexpected effect.
However,, in the null model a positive covariance has been found of general job satisfaction
andd time restraints. The negative regression parameter value probably is the result of
multicolinearity. .

FigureFigure A.8 - Model 3.3 with absence: regression parameter values and standard errors (PML)

Tablee A.5 states the results of the estimation of the model and the new null model, using PML.
Basedd on RMSEA both models fit equally well. The most parsimonious model, model 3, will
bee adopted.

TableTable A.5 - Fit indices for the model of job satisfaction and absence
PML L
6.3 3
6.0 0

204 4

x1 1
363.3 3
352.6 352.6

A.A.

SalofTN- BenUtr

143.3 3
153.2 2

df f

RMSEA A

RMSEAA CI. (90%)

97 7
91 1

0.0193 3
0.0231 1

0.0121-0.0257 7
0.0166-0.0294 4

A.77 Complete path model
Gender,, age, experience (years teaching), and the amount of classes taught each week
supposedlyy influence the level of teacher job satisfaction. These antecedent factors have been
incorporatedd into model 6.3 as well. Table A.6 gives the results, Figure A.9 a graphical
representation.. Regression parameters have been printed as well as standard errors between
brackets.. A new null model has been estimated as well. The sample has been further reduced to
12555 because of incomplete data with respect to the background variables.

TableTable A.6 - Fit indices for the models ofjob satisfaction, absence and antecedent factors
PML PML
73 73
7.0 0

xx! !
905.9 9
621.2 2

AA

Salorra- Bentkr

499.4 4
218.1 1

df f

RMSEA A

RMSEAA C I . (90%)

157 7
127 7

0.0417 7
0.0239 9

0.03766 - 0.0458
0.0184-0.0292 2

Tablee A.6 shows that model 7.3 is too restrictive to account for the covariances between the
latentt variables. Figure A.9 shows the values of the regression parameters, standard errors and
significantt differences from zero. Age is an important factor with respect to absence and
gender,, age, and teaching experience can be looked upon as predictors of satisfaction. Female
teacherss and experienced, older teachers seem to be more satisfied compared to males and less
experiencedd teachers.
FigureFigure A.9 - Model 5 with antecedent and consequent variables, regression parameter values
andand between brackets standard errors. * z-value larger than 1.96 (a = 0.05, two sided).

205 5

A.88 Mean Structure Analysis (multi group)
Thee aim of the mean structure analysis is to detect differences between occasions and groups,
ass described in Appendix C, chapter 6. The null model will be used, giving the best
explanationn of variance. As before, data from the first and third occasion will be analyzed
usingg parcels.
Furthermore,, the study differentiates between theoretical education (AVO) and vocational
educationn (BVE). Additionally, a sample of elementary school teachers will be analyzed
(BaO).. Table A.7 states the effective sample sizes.

TableTable A.7 - Effective sample sizes of the educational types involved
Experimental l

BaO O
AVO O
BE E

68 8
175 5
72 2

Control l

124 4
235 5
137 7

However,, first the model will be estimated with the respect to the entire secondary education.
Thee samples are further reduced by differentiating between the experimental and the control
condition.. Therefore, asymptotic covariance matrices can not be computed resulting in the
omissionn of the Satorra-Bentler scaled x a°d unbiased standard errors. The experimental
samplee size is 247, the control sample size is 372.
Ann important issue, discussed in section A.4, is whether the factors are the same across
occasions.. The separation of the data set in an experimental and a controll group demands a reevaluationn of this assumption. Furthermore, group differences with respect to the meaning of
thee factors have to be checked. Restrictions across groups will be imposed based on model 4.4,
thee auto regression model with covariances between the latent variables within each occasion.
Inn addition, an important assumption is equality of intercepts across occasions (ty in Lisrel
notation).. A series of (nested) models will be presented in Table A.8 to check the assumptions.
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TableTable A.8 - Twofitstatistics and indices for difference in a mean structure analyse with several
modelmodel restrictions
Restrictions s
8.0 0
8.1 1
8.2 2

-A.-A, ,
A.-A, ,

8.3 3

A,-A, ,

T

RMSEA A
RMSEA A
lowerr bound upperr bound

df f

RMSEA A

13866 J
1412.0 0
1490.0 0

602 2
623 3
644 4

0.0665 5
0.0655 5
0.0662 2

0.0621 1
0.0611 1
0.0619 9

0.0710 0
0.0699 9
0.0706 6

1554.2 2

686 6

0.0655 5

0.0613 3

0.0697 7

1563.6 6

693 3

0.0652 2

0.0610 0

0.0694 4

1587.3

721

0.0643

0.0601

0.0684

1618.9

749

0.0631

0.0590

0.0672

X* *

«"Xcc

e.-et t
X , - T cc

8.4 4

A.-A, ,

e.-et t
B.-B, ,
8.55

A e -A,

e.-ec c
B.-B c c
X ,, -

8.66

X,

A,-A,

e]-et t
B«-B C C
X , - x tt

'only'only the upper 7times7 triangle of the f matrix 'both upper and lower 7 times 7 triangles

Tablee A.8 reveals that the two groups are equal with respect to the evaluated parameters of the
model.. The meaning and the difficulty of the factors is unchanged with respect to the two
groupss and the two occasions.
A.8.1A.8.1 Mean differences
Finally,, the means of the latent variables can be considered with respect to both the difference
betweenn occasion one and three and the differencee between the groups. The hypotheses will be
evaluatedd using x difference tests. Figure A. 10 is a 2x2 matrix representing the occasions and
groupss of a parameters. The a parameter is the difference of means of the latent factors.
Severall constraints can be imposed to test effects.
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FigureFigure A. 10 - 2x2 matrix of
occasionn 1
Experimental l
Control l

aparameters
occasion 3

<*£.! !

« E ,,

a

«c, ,

c..

Att occasion 1 in the experimental condition a is scaled to zero for identification. To test the
equalityy of conditions at occasion 1: a El - a c , - 0 (8.7). To test the equality of occasions in the
experimentall condition: aEI - a w - 0 (8.8). To test the equality of occasions in the control
condition:: aE1 - aCJ - 0 (8.9). To test interaction effects, the difference between a ^ and ccCJ
hass to be evaluated (8.10). Table A.9 lists the fit statistics of the models. Base model is 8.6.

actors
differencesdifferences actors
of latent/
TableTable A.9 - Fit statistics tomean
test mean
Restrictions s
8.6 6 « E , - 0 0
8.7 7 c^,, - a r , - 0
8.8 8
8.9 9

«E.11 " «IL. "

0

«E..-0 0

xx1 1

df f

X22 diffe- Df(8.5-8.x) )
rence e

PP

RMSEA A RMSEAA CI.
0.0631 1 0.0590-0.0672 2

1618.9 9

749 9

1628.7 7

756 6

9.8 8

77

0.200 0

0.0630 0 0.0590-0.0671 1

1654.7 7

756 6

35.8 8

77

0.000 0

0.0676 6 0.0595-0.0676 6

1669.3 3

756 6

50.4 4

77

0.000 0

0.0631 1 0.0591-0.0672 2

1641.0 0

756 6

22.1 1

77

0.002 2 0.0672 2 0.0591-0.0672 2

aCJ-0 0
8.10 0 « E . , - 0 0
« F JJ ~ «C.J

Tablee A.9 shows that there are differences between the occasions and the conditions. Both the
experimentall and the control condition show a change between both occasions. However,
modell 8.10 clarifies that this difference is not equal across both conditions. In Table A. 10 the
valuess of the a parameters in model 8.6 have been printed. Standard errors give an indication
off the differences between parameters with respect to the interaction. An interaction has been
foundd with respect to pupil behaviour and time restraints.
TableTable A.10- Differences of means of the latent factors between occasion 3 and 1 per condition,
betweenbetween brackets the standard errors,

Oyy
OCJ J

Generall
Satisfactionn

Teaching

Responsibility

Pupil
Behaviour

School Ma- Colleagues
nagement

-0.351 1
(0.226) )
-0.574* *
(0.184) )

-0.171 1
(0.230) )
-0.394* *
(0.188) )

0.339* *
(0.113) )
0.167 7
(0.087) )

0.641* 0.641*0.021 1
(0.151) )
(0.155) )
0.221 0.221 -0.260* *
(0.124) )
(0.121) )

-0.113 3
(0.118) )
-0.327* *
(0.093) )

Time
Restraints
-0.082 -0.082
(0.074) )
0.204* 0.204*
(0.059) )

** is z-value > 1.96 (a = 0.05, two sided), underlined are significant different a parameters at occasion 3
betweenbetween the experimental and the control condition: z = difference I largest s.e.
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A.8.2A.8.2 Mean differences in elementary and secondary schools
Tablee A. 10 can be produced for each of the types of education: elementary (A. 12), AVO
(A.. 13) and BVE (A. 14). First, fit statistics will be given in Table A.11, comparing similar
modelss as in Table A.9.
TableTable A.11 - Two fit statistics and indices for difference in a mean structure analyse

x' '

Model l

Elementary y « E . , - 0 0
« E JJ "
« E JJ "

C 1- 0 0
«EJ- 0 0

B

««E.,-0 0

df f

Diffe-Diffe-rencee x1 rence e
df f

« E JJ -

AVO O

«E.,"

00

«E.,-0 0

««-o o
«E.,-0 0

BVE E

RMSEA A
lower r

upper r
0.0710 0
0.0712 2
0.0742 2
0.0737 7

749 9
756 6
756 6
756 6

12.4 4
28.3 3
43.3 3

77
77
77

0.0617 7 0.0519 9
0.088 8 0.0619 9 0.0522 2
0.000 0 0.0652 2 0.0558 8
0.000 0 0.0647 7 0.0552 2

1159.9 9

756 6

16.2 2

77

0.023 3 0.0626 6 0.0529 9 0.0717 7

1402.8 8
1413.7 7
1428.3 3
1436.7 7

749 9
756 6
756 6
756 6

10.9 9
25.5 5
33.9 9

77
77
77

0.0657 7 0.0604 4
0.143 3 0.0659 9 0.0606 6
0.001 1 0.0662 2 0.0609 9
0.000 0 0.0667 7 0.0614 4

1423.4 4

756 6

20.6 6

77

0.004 4 0.0660 0 0.0607 7 0.0712 2

1117.2 2
1122.2 2
1142.2 2
1161.6 6

749 9
756 6
756 6
756 6

5.0 0
25.0 0
44.4 4

77
77
77

0.0627 7 0.0536 6
0.660 0 0.0620 0 0.0530 0
0.001 1 0.0632 2 0.0542 2
0.000 0 0.0654 4 0.0566 6

1128.3 3

756 6

11.1 1

77

0.134 4

«CJ

« E ,, " « C I - 0 0
« EE I ~ « E J- 0 0

« E JJ "

RMSEA A

1143.7 7
1156.1 1
1172.0 0
1187.0 0

a„-0 0
«E.,-0 0

PP

0.0710 0
0.0711 1
0.0714 4
0.0719 9

«CJ

«E.,-0 0
«E.11 " «C.I

«E.,-0 0

-00
-00

«w-0 0
«E.,-0 0

0.0713 3
0.0707 7
0.0717 7
0.0738 8

0.0625 5 0.0535 5 0.0712 2

« E JJ * « C J

Inn none of the schools there is a difference between the two conditions at occasion 1 with
respectt to job satisfaction. In BVE schools, a main effect of occasion has been detected. In
Elementaryy and AVO schools, both main effects and interaction effects have been found. The
differencess of the means can be found in Tables A. 12 through A. 14.
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TableTable A.12 - Differences of means of the latent factors between occasion 3 and 1 per condition
inin Elementary schools, between brackets the standard errors
Elementary Elementary
General l
Satisfaction n

Teaching g

0.067 0.067 -0.171 1
(0.354) )
(0.385) )
-0.427 7
-0.973* -0.973*
(0.262) )
(0.285) )

Respon-sibility y
0.385* *
(0.156) )
0.306* *
(0.111) )

Colleagues s
School l
Pupil l
Behaviour r Management t
1.156* *
(0.344) )
0.929* *
(0.252) )

Time e
Restraints s

0.684* 0.684*0.655* 0.655*0.278* 0.278*
(0.141) )
(0.337) )
(0.255) )
-0.274 -0.274 0.023 0.023
(0.100) )
(0.191) )
(0.262) )

** is z-value > 1.96 (a = 0.05, two sided), underlined are significant different a parameters at occasion 3
betweenbetween the experimental and the control condition: z = difference I largest s.e.

Withh respect to the elementary schools, a decrease of the general satisfaction between occasion
11 and 3 has been detected in the control condition. Furthermore, satisfaction with responsibilitiess (role ambiguity) and the behaviour of pupils has been increased equally in both
conditions.. Finally, the extrinsic satisfaction (satisfaction with school management, colleagues,
andd time restraints) has increased in the experimental condition.

TableTable A.13 - Differences of means of the latent factors between occasion 3 and I per condition
inin AVO schools, between brackets the standard errors
AVO AVO

«EJ J
a

c,jj

General l
Satisfaction n

Teaching g

-0.547* *
(0.259) )
-0.883* *
(222) )

-0.381 1
(0.267) )
-0.661* *
(0.230) )

Respon-sibility y

Time e
Colleagues s
School l
Pupil l
Restraints s
Behaviour r Management t

0.349* 0.349*0.294 0.294 -0.057 7
(0.178) )
(0.168) )
(0.119) )
-0.258 8
0.093 0.093 -0.299* -0.299*
(0.153) )
(0.144) )
(0.098) )

-0.067 -0.067 -0.169 -0.169
(0.089) )
(0.134) )
0.111 0.111
(0.074) )
(0.112) )

** is z-value > 1.96 (a = 0.05, two sided), underlined are significant different a parameters at occasion 3
betweenbetween the experimental and the control condition: z = difference I largest s.e.

Inn AVO schools it appears that participation in the control condition is related to a decrease of
satisfactionn with teaching, colleagues and pupil behaviour. In the experimental condition an
increasee has been detected concerning responsibility. In both conditions general satisfaction
hass decreased between occasion 1 and 3. Also, there is a difference between the two conditions
att occasion 3 with respect to time restraints: in the control condition it is less of a problem to
teacherss than in the experimental condition.
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TableTable A.14 - Differences of means of the latent factors by occasion in BVE schools, between
bracketsbrackets the standard errors
BVE BVE

General l
Satisfaction n

Teaching g

Respon-sibility y

•0.066 6
(0.424) )
-0.127 7
(0.318) )

0.340 0
(0.441) )
-0.030 0
(0.330) )

0.261 1
(0.267) )
0.338 8
(0.189) )

Colleagues s
Pupil l
School l
Behaviour r Management t
1.371* *
(0.291) )
0.952* *
(0.209) )

0.212 2
(0.308) )
-0.322 2
(0.222) )

-0.232 2
(0.242) )
-0.319 9
(0.173) )

Time e
Restraints s
0.113 0.113
(0.132) )
0.400* 0.400*
(0.102) )

** is z-value > 1.96 (a = 0.05, two sided), underlined are significant different a parameters at occasion 3
betweenbetween the experimental and the control condition: z = difference I largest s.e.

Inn the BVE schools, the satisfaction with the behaviour of pupils has increased between
occasionn 1 and 3. Also, the satisfaction related to time pressure has increased in the control
condition,, but not in the experimental condition, although an overall effect of different change
betweenn the two conditions has not been detected.
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Appendixx B
VARIANTIEE ANALYSE EN AANVULLENDE TABELLEN

B.ll
B.ll

Variantieanalyse (by paragraaf 103)
Gemiddelde en standaard deviaties van de schalen van arbeidstevredenheid en stress bij
dee beginmeting naar sector en conditie
B.22 Gemiddelde en standaard deviaties van de schalen van arbeidstevredenheid en stress bij
dee eindmeting naar sector en conditie
B.33 Manova toetsresultaten voor somschalen van arbeidstevredenheid in het voortgezet
onderwijs:: conditie is factor, afname is covariaat, drie metingen
B.44 Manova toetsresultaten voor somschalen van arbeidstevredenheid in het voortgezet
onderwijs:: conditie is factor, afname is covariaat, drie metingen
B.SS Manova toetsresultaten voor somschalen van arbeidstevredenheid in het beroepsonderwijss en volwasseneneducatie: conditie is factor, afname is covariaat, drie metingen
B.66 Manova toetsresultaten voor somschalen van arbeidstevredenheid in het basisonderwijs:
conditiee is factor, afname is covariaat, begin- en eindmeting
B.77 Manova toetsresultaten voor somschalen van arbeidstevredenheid in het voortgezet
onderwijs:: conditie is factor, afname is covariaat, begin- en eindmeting
B.88 Manova toetsresultaten voor somschalen van arbeidstevredenheid in het beroepsonderwijss en volwasseneneducatie: conditie is factor, afname is covariaat, begin- en
eindmeting g
B.22 Ziekteverzuim (by paragraaf 10.6)
B.99 Manova toetsresultaten voor absentie kengetallen in alle drie de sectoren met vier jaren:
conditiee is factor, afname is covariaat
B.100 Manova toetsresultaten voor absentie kengetallen in alle drie de sectoren met drie jaren
('96-'97,, '97-'98 en '98-'99): conditie is factor, afname is covariaat
BJJ Taken van assistenten en belasting (by paragraaf 10.5)
B.ll 1 Manova toetsresultaten voor somschalen van belasting met taken van extra
ondersteunendd personeel in drie sectoren: conditie is factor, afname is covariaat, beginenn eindmeting
B.44 Regressieanalyse (by paragraaf 10.4)
B.l22 Univariate resultaten in multivariate regressie voor het basisonderwijs met
arbeidstevredenheidd en enkele functie- en persoonskenmerken (leeftijd, geslacht, aantal
jarenn voor de klas en aantal lessen per week)
B.l33 Univariate resultaten in multivariate regressie voor het voortgezet onderwijs met
arbeidstevredenheidd en enkele functie- en persoonskenmerken (leeftijd, geslacht, aantal
jarenn voor de klas en aantal lessen per week)
B.l44 Univariate resultaten in multivariate regressie voor het beroepsonderwijs en volwasseneneducatiee met arbeidstevredenheid en enkele functie- en persoonskenmerken
(leeftijd,, geslacht, aantal jaren voor de klas en aantal lessen per week)
B.l55 Multiple regressie met als onafhankelijke variabele 'mate van gebruik van de assistentie1
enn als afhankelijke variabelen de somschalen van arbeidstevredenheid
B.l66 Multiple regressie met als onafhankelijke variabele 'mate van taakverlichting door de
assistentie'' en als afhankelijke variabelen de somschalen van arbeidstevredenheid
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B.55 Belasting (bij paragraaf 11.4)
B.177 Gemiddelde belasting van enkele zaken in het onderwijs uitgesplitst naar sector (nBi0>
383,n vo >863,n BVE >419) )
B.11 Variantieanalyse
Dee schalen zijn gesommeerd en per sector zijn MANOVAs uitgevoerd om na te gaan in
hoeverree verschillen tussen de condities en de tijdstippen van meten zijn waar te nemen.
Tabellenn B.1 en B.2 geven de gemiddelden en standaard afwijkingen per sector voor de beginenn de eindmeting. Tabellen B.3 tot en met B.5 geven de resultaten met drie metingen, tabellen
B.66 tot en met B.8 met alleen de eerste en de laatste meting.

TabelTabel B.1 - Gemiddelde en standaard deviaties van de schalen van arbeidstevredenheid en
stressstress bij de beginmeting naar sector en conditie
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<n-183) )

40.86 6
(9.37) )

38.53 3
(7.96) )

24.25 5
(6.05) )

oo
21.95 5
(4.53) )

52+ +
(n-201) )

40.61 1
(9.78) )

37.47 7
(8.30) )

23.93 3
(6.08) )

22.71 1
(4.56) )

9.96 6
(3.24) )

19.33 3
(4.05) )

15.95 5
(5.27) )

Voortgezet Voortgezet EOP P
Onderwijs Onderwijs(n-395) )

36.45 5
(9.46) )

36.32 2
(8.69) )

20.91 1
(5.61) )

22.70 0
(4.22) )

9.45 5
(3.54) )

18.84 4
(3.98) )

15.64 4
(5.18) )

52+ +
(n-443) )

35.91 1
(9.41) )

35.53 3
(8.68) )

22.33 3
(5.25) )

22.75 5
(4.04) )

9.35 5
(3.55) )

18.77 7
(3.92) )

14.94 4
(4.49) )

Beroepsonder-BeroepsonderEOP P
wijswijs en
(n-2I7) )

36.65 5
(9.75) )

36.33 3
(8.70) )

20.93 3
(5.39) )

22.11 1
(4.42) )

9.22 2
(3.48) )

19.12 2
(4.06) )

16.17 7
(5.78) )

Volwassenen-Volwassenen52+ +
educatie educatie
(n-272) )

34.87 7
(9.72) )

35.23 3
(8.79) )

20.57 7
(4-99) )

21.65 5
(4.63) )

8.94 4
(3.32) )

18.68 8
(4.09) )

16.25 5
(5.20) )

Basisonderwijs Basisonderwijs
EOP P
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9.89 9
(3.25) )

19.48 8
(4.05) )

15.77 7
(5.10) )

TabelTabel B2 - Gemiddelde en standaard deviaties van de schalen van arbeidstevredenheid
stressstress bij de eindmeting naar sector en conditie
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41.55 5
Basisonderwijs Basisonderwijs
EOP P
(9.17) )
(n-130) )

38.65 5
(7.32) )

25.12 2
(5.03) )

52+ +
(n-200) )

40.31 1
(9.78) )

38.10 0
(9.03) )

24.10 0
(5.89) )

Voortgezet Voortgezet
EOP P
Onderwijs Onderwijs
(n-313) )

36.58 8
(9.33) )

35.70 0
(8.62) )

52+ +
(n-408) )
Beroepsonder-BeroepsonderEOP P
wijswijs en en
(it-144) )
Volwassenen-Volwassenen52+ +
educatie educatie (n-230) )

35.31 1
(8.86) )

35.31 1
(8.86) )

37.44 4
(9.01) )
35.54 4
(9.55) )

37.51 1
(7.79) )
36.33 3
(8.58) )

22.06 6
(5.62) )
22.04 4
(5.17) )
21.21 1
(5.15) )
20.91 1
(5.17) )

ww !2»

OO
as s
eo o

'S
o oS
23.07 7
(3.95) )
22.28 8
(4.35) )
22.96 6
(4.18) )
22.38 8
(3.93) )
22.01 1
(4.37) )
21.82 2
(4.32) )

TabelTabel B.3 - MANOVA toetsresultaten in het basisonderwijs
effecteneffecten van conditie, afname en de interactie daartussen

uï ï

|i
3,, Xi

II

Ji i 1 1
88 S

Afname e

1.702(7,892) )
0.987 7
3.2544 (14,1784)
0.951 1
LeveneLevene (p) (p)
Univariaat Univariaat
3.429(2.989) )
Verantwoorde-1.864(0.098) )
lijkheidd (G)
Leerlingenn (J)

Interactie e

•-I I

cc

11

10.14 4
(3.21) )
10.19 9
(3.11) )
9.08 8
(3.15) )
9.70 0
(3.40) )

20.30 0
(3.43) )
20.06 6
(4.10) )

17.98 8
(6.02) )
17.92 2
(6.22) )

19.67 7
(3.68) )
19.31 1
(3.88) )

10.12 2
(3.17) )
9.46 6
(3.44) )

19.47 7
(4.14) )
19.83 3
(3.97) )

15.86 6
(5.54) )
14.78 8
(5.11) )
17.63 3
(5.85) )
17.74 4
(5.76) )

met in het model opgenomen:

BoxM:F(p> BoxM:F(p>
Basisonderwijs Basisonderwijs
WUk'sA WUk'sA F(dfIJf2) F(dfIJf2)
1.354(0.003) )
Conditie e

en

power power
0.105 5
0.000 0

0.702 2

0.033 3

0.644 4

0.999 9

2.5777 (0.025)

14.304(2.989) )

0.000 0

0.999 9

0.984 4

1.033(14,1784) )

0.417 7

0.668 8
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TabelTabel --BAMANOVA toetsresultaten in het voortgezet onderwijs met in het model
effecteneffecten van conditie, afname en de interactie daartussen .
opgenomen. opgenomen.
Voortgezet Voortgezet
BoxM.F(p) BoxM.F(p)
Onderwijs Onderwijs
Wilk'sA Wilk'sA F(dfl/f/2) F(dfl/f/2)
1.292(0.011) )
0.000 0
5.824(7,1950) )
0.980 0
conditie e

0.999 9

LeveneLevene (p) (p)
Vnivariaat Vnivariaat
4.123(1,1956) )
1.015(0.407) )
Lesgevenn (F)
9.313(1,1956) )
1.208(0.303) )
Schoolleidingg (B)

0.042 2
0.002 2

0.528 8

12.674(1,1956) )

0.000 0

0.945 5

2.110(14^900) )
0.985 5
LeveneLevene (p) (p)
Univariaat Univariaat
0.5488 (0.740)
5.984 (2,1956)
Verantwoorde-lijkheidd (G)

0.006 6

0.966 6

0.003 3

0.882 2

0.991 1

0.244 4

0.767 7

Leerlingenn (J)
afname e

Power Power

interactie e

5.8400 (0.000)

1.2322 (14,3900)

0.862 2

TabelTabel B.5 - MANOVA toetsresultaten in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie met in
hethet model opgenomen: effecten van conditie, afname en de interactie daartussen
Beroepsonder-BeroepsonderBoxM:F(p) BoxM:F(p)
wijswijs en VE
WiOc'sWiOc's A F(dfl4f2) F(dfl4f2)
1.184(0.068) )
conditie e
afname e

Verantwoorde-lijkheidd (G)

0.227(0.951) )

Leerlingenn (J)

2.0744 (0.066)
0.990 0

interactie e

power power

0.055 5

0.780 0

0.001 1

0.989 9

0.004 4

0.847 7

3.6699 (2,1055)

0.026 6

0.676 6

10.222 (2,1055)

0.000 0

0.987 7

0.6% %

0.512 2

0.987 7
1.9800 (7,1049)
2.5488 (14,2098)
0.967 7
LeveneLevene (p) (p)
Univariaat Univariaat
Tijdsdrukk (E)
1.092(0.363) )
5.440(2,1055) )

0.7766 (14,2098)

TabelTabel B.6 - MANOVA toetsresultaten voor begin- en eindmeting met BaO
Basisonderwijs Basisonderwijs
BoxM.F(p) BoxM.F(p)
WUk'sA WUk'sA F(dfI4f2) F(dfI4f2)
1.468(0.003) )
4.1655 (7,704)
0.000 0
0.960 0
Afname e
LeveneLevene (p)
Univariaat Univariaat
6.677(1,710) )
1.546(0.201) )
Verantwoorde-lijkheidd (G)
leerlingenn (J)

3.8744 (0.009)

Conditie e

0.992 2

Interactie e

0.988 8
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power power
0.989 9

0.010 0

0.733 3

0.000 0
23.743(1,710) 23.743(1,710)
0568 8
0.8233 (7,704)~
0302 2
1.1988 (7,704)

0.998 8
0359 9
0.520 0

TabelTabel B.7 - MANOVA toetsresultaten voor begin- en eindmeting met VO
BoxM.F(p) BoxM.F(p)
Voortgezet Voortgezet
Onderwijs Onderwijs1.4366 (0.005)
WUk'sA WUk'sA F(4PJf2)
0.985 5

Afname e

Conditie e

Leven*Leven* (p)
Vnivariaat Vnivariaat
11.940(1,1555) )
0.6366 (0.592)
Verantwoorde-lijkheidd (G)
4.9222 (7,1549)
0.978 8

Power Power

0.001 1

0.966 6

0.001 1

0.932 2

0.000 0

0.997 7

Levene(p) Levene(p)
Vnivariaat Vnivariaat
6.409(1,1555) )
1.485(0.217) )
Schoolleidingg (B)

0.011 1

0.716 6

11.963(1,1555) )

0.001 1

0.933 3

2.179(7,1549) )
0.990 0
Leven*Leven* (p) (p)
Vnivariaat Vnivariaat
6.8711 (1,1555)
1.485(0.217) )
Schoolleidingg (B)

0.033 3

0.826 6

0.009 9

0.745 5

0.040 0

0.536 6

Leerlingenn (J)
Interactie e

F(4PJf2)

3,4011 (7,1549)

Tijdsdrukk (E)

7.390(0.000) )

2.9300 (0.033)

4.209 (1,1555)

TabelTabel B.8 - MANOVA toetsresultaten voor begin- en eindmeting met VO
Beroeps-Beroeps- BoxM.F(p) BoxM.F(p)
onderwijsonderwijs 1.064(0.323)
en
WiOc'sA WiOc'sAFidfltfl) Fidfltfl)
)
VE VE
0.003 3
3.169(7,853) )
0.975 5
afname e
Vnivariaat Vnivariaat
Leven*Leven* (p)
0.003 3
0.519(0.669) )
9.070(1,859) )
Tijdsdrukk (E)
0.008 8
7.066(1,859) )
0.2566 (0.857)
Verantwoorde-lijkheidd (G)
0.000 0
14.172(1,859) )
1.704(0.165) )
Leerlingenn (J)
0.072 2
1.8677
(7^53)
0.985
5
conditie e
interactie e

0.995 5

0.579(7,853) )

0.774 4

Power Power
0.952 2
0.853 3
0.757 7
0.964 4
0.750 0
0.253 3
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B.22 Ziekteverzuim
TabelTabel B.9 - MANOVA's per sector met ziekteverzuimkengetallen, multivariate en univariate
resultatenresultaten over vier jaren en twee condities

Conditie e

1-P P

PP

17.395 5
(0.000) )

Basisonderwijs s
1.000 0
0.026 6
17.182(3,1911) ) 0.000 0
0.974 4
LeveneLevene (p) (p)
50.7350.73 (1.1913)0.000 0.0000.026 0.0261.000 1.000
10.38910.389 (0.000)
frequentie frequentie

Tüd d

Wilk'sA A

F(dfl,df2) )

BoxM: :
F(P) )

0.979 9

4.4255 (9,4651)

PP

0.000 0

11

0.007 7

0.992 2

LeveneLevene (p) (p)
8.938.93 (3,1913) 0.000 0.0000.014 0.0140.996 0.996
10.38910.389 (0.000)
frequentie frequentie
4.474.47 (3,1913) 0.004 0.0040.007 0.0070.881 0.881
6.539(0.000) 6.539(0.000)
percentage percentage
Interactie e
Conditie e

21.223 3
(0.000) )

0.665 5

1.1644 (9,10925)

0.313 3

0.001 1

0.307 7

0.862 2
0.005 5
0.003 3
LeveneLevene (p) (p)
0.001 0.0010.002 0.0020.917 0.917
11.19(1,4491) 11.19(1,4491)
14.76214.762 (0.000)
percentage percentage
10.1110.11 (1.4491)0.001 0.0010.002 0.0020.889 0.889
12.78212.782 (0.000)
duur duur
0.998 8

Tijd d

0.001 1

0.482 2

0.912 2
0.002 2
2.814(9,10925) ) 0.003 3
0.994 4
LeveneLevene (p) (p)
0.011 0.0110.002 0.0020.806 0.806
3.69(3,4491) 3.69(3,4491)
frequentie frequentie
13.52913.529 (0.000)

Interactie e

Conditie e

0.748(9,4651) )
0.9% %
Voortgezett Onderwijs
4.230(3,4489) )
0.997 7

90.989 9
(0.000) )

Beroepsonderwijss en Volwasseneneducatie e
0.010 0
0.002 2
0.819 9
3.804(3,4887) )
0.998 8
LeveneLevene (p) (p)
4.034.03 (1.4889) 0.045 0.0450.001 0.0010.519 0.519
66.67766.677 (0.000)
percentage percentage

Tijd d

0.010 0
1.000 0
16.564(9,11894) ) 0.000 0
0.970 0
LeveneLevene (p)
0.0000.017 0.0171.000 1.000
28.50 (3,4889) 28.500.000
(3,4889)
69.84469.844 (0.000)
Frequentie Frequentie
22.1322.13 (3,4889)0.000 0.0000.013 0.0131.000 1.000
66.67766.677 (0.000)
Percentage Percentage
20392039 (3,4889) 0.000 0.0000.012 0.0121.000 1.000
Duur Duur 46.32046.320 (0.000)

Interactie e

1.000 0
0.005 5
0.986 6
7.776(9,11894) ) 0.000 0
LeveneLevene (p)
14.7614.76 (3,4889)0.000 0.0000.009 0.0091.000 1.000
Frequentie Frequentie
69.844(0.000) 69.844(0.000)
Percentage Percentage
66.677(0.000) 66.677(0.000)
13.7113.71 (3,4889)0.000 0.0000.008 0.0081.000 1.000
Duur Duur 46.32046.320 (0.000)
0.000 0.0000.004 0.0040.984 0.984
7.28(3,4889) 7.28(3,4889)
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TabelTabel B.10 - MANOVA's per sector met ziekteverzjuimkengetallen, multivariate en univariate
resultaten,resultaten, met driejaren.
BoxM: : P P
F(p) )

WUk'sA A

FF <dfl,df2)

PP

11

1-P P

BASISONDERWIJS S

TUd d

1.000 0
0.031 1
0.000 0
16.9955 (3,1568)
0.969 9
LeveneLevene (p) (p)
0.000 0.000 0.030 0.0301.000 1.000
48.96(1,1570) 48.96(1,1570)
13.144(0.000) 13.144(0.000)
Frequentie Frequentie
0.009 9 0.988 8
0.000 0
4.563(6^136) )
0.983 3

Interactie e

LeveneLevene (p)
0.000 0.000 0.014 0.0140.993 0.993
13.14413.144 (0.000) 1136(2,1570) 1136(2,1570)
Frequentie Frequentie
5.625.62 (2,1570) 0.004 0.004 0.007 0.0070.860 0.860
5.9665.966 (0.000) (0.000)
Percentage Percentage
0.001 1 0.252 2
0.712 2
0.6233 (6,3136)
0.998 8

Conditie e

17.616 6
(0.000) )

VOORTGEZETT ONDERWUS

Conditie e

21522 2
(0.000) )

0.005 5 0.971 1
6.4544 (3,3965)
0.000 0
0.995 5
LeveneLevene (p)
0.000 0.000 0.004 0.0040.981 0.981
16.35(13967) 16.35(13967)
13.408(0.000) 13.408(0.000)
Percentage Percentage
18.44(13967) 18.44(13967)
0.000 0.000 0.005 0.0050.990 0.990
13308(0.000) 13308(0.000)
Duur Duur

TUd d

1.000 0

0.330(6,7930) )

0.921 1

0.000 0

0.145 5

Interactie e

0.997 7

1.9611 (6,7930)

0.067 7

0.001 1

0.728 8

BEROEPSONDERWIJSS EN VOLWASSENENEDUCATIE

Conditie e

TUd d

Interactie e

34.467 7
(0.000) )

0.000 0
0.006 6 0.993 3
8J088 (33810)
0.994 4
LeveneLevene (p) (p)
0.000 0.000 0.005 0.0050.988 0.988
20.97320.973 (0.000) 17.74(13812) 17.74(13812)
Percentage Percentage
5.8635.863 (13812) 0.0/6 0.0/6 0.002 0.0020.678 0.678
18.947(0.000) 18.947(0.000)
Duur Duur
1.000 0
0.008 8
0.000 0
10.0233 (6,7620)
0.984 4
LeveneLevene (p) (p)
25.37025.370 (0.000) 21.0121.01 (23812) 0.000 0.000 0.011 0.0111.000 1.000
Frequentie Frequentie
0.000 0.000 0.005 0.0050.971 0.971
8.77(23812) 8.77(23812)
18.947(0.000) 18.947(0.000)
Duur Duur
1.000 0
0.005 5
0.000 0
6.944(6,7620) )
0.989 9
LeveneLevene (p) (p)
0.000 0.000 0.009 0.0091.000 1.000
2537025370 (0.000) 16.37(23812) 16.37(23812)
Frequentie Frequentie
20.97320.973 (0.000) 8.458.45 (23812) 0.000 0.000 0.004 0.0040.966 0.966
Percentage Percentage
0.009 0.009 0.002 0.0020.789 0.789
4.70(23812) 4.70(23812)
18.947(0.000) 18.947(0.000)
Duur Duur
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BB J Taken van assistenten en belasting

TabelTabel B.ll - MANOVA toetsresultaten voor begin- en eindmeting per sector en conditie voor d
schalenschalen EOP
sectorsector

effect

BoxM:F(p) BoxM:F(p)

A
wat's's
wat

|

F(dfl4fl)

|

P

1

Power

1.020(0.435) )
afname e

11
5? ?
0Q Q

4.028(6,1922) )
0.975 5
Univariaat Univariaat
LeveneLevene (p)
9.684(2,963) )
0.3077 (0.909)
Leraarsassistent t
(LA) )
7.6077 (2,963)
2.988(0.011) )
Activiteitencoör-dinatorr (AC)
Soc.. Psych.
Medew.. (SPM)

conditie e
interactie e

0.001 1

0.975 5

0.000 0

0.982 2

0.001 1

0.946 6

5.2722 (2,963)

0.005 5

0.835 5

0.994 4

2.0933 (3,961)

0.997 7

0.516(6,1922) )

0.100 0
0.796 6

0.537 7
0.211 1

0.960 0

14.923(6,4336) )

0.000 0

1.000 0

0.000 0

1.000 0

0.000 0

0.959 9

0.000 0

1.000 0

0.000 0

1.000 0

0.017 7

0.666 6

0.000 0

0.975 5

0.145 5

0.620 0

0.064 4
0269 9
0.538 8

0.734 4

0.3700 (0.869)

1.6299 (0.016)
afname e

conditie e

^^

interactie

,,
=[[ £

1.120(0.297) )
afname

££ 1 , conditie
000
^ * interactie
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LeveneLevene (p)
Univariaat Univariaat
42.106(2,2170) )
0.7655 (0.575)
Leraarsassistent t
(LA) )
8.137(2,2170) )
4.914(0.000) )
Activiteitencoör-dinatorr (AC)
16.560(2,2170) )
Soc.. Psych.
0.9622 (0.440)
Medew.. (SPM)
13.2611 (3,2168)
0.982 2
LeveneLevene (p)
Univariaat Univariaat
5.715(1,2170) )
0.7655 (0.575)
Leraarsassistent t
(LA) )
15.367(1,2170) )
Soc.. Psych.
0.9622 (0.440)
Medew.. (SPM)
1.593(6.4336) )
0.996 6
0.989 9
0.9% %
0.995 5

1.990(6,2130) )
1312(3,1065) )
0.8411 (6\2130)

0.352 2
0338 8

B.44 Regressieanalyse
TabelTabel B.12 - Univariate resultaten in multivariate regressie voor het basisonderwijs met
arbeidstevredenheidarbeidstevredenheid en enkele functie- en persoonskenmerken
R1 1

algemenee arbeidstevredenheidd (A)

0.106 6

FF (5,328)
7.758 8

lesgevenn (F)

0.083 3

5.956 6

tevredenheidd (afh.)

kenmerkk (onafh.)
PP
0.000 0 geslacht t
jarenn voor klas
0.000 0 jarenn voor klas

PP
0.273 3
-0.234 4
-0.343 3

tt
4.303 3
-2.342 2
-3.387 7

PP
0.000 0
0.020 0
0.001 1

TabelTabel BA3 Univariate resultaten in multivariate regressie voor het voortgezet onderwijs met
arbeidstevredenheidarbeidstevredenheid en enkele junctie- en persoonskenmerken
tevredenheidd (afh.)
algemenee arbeidstevredenheidd (A)
lesgevenn (F)

FF (5,773)
R1 1
0.025 5
4.028 8
0.050 0

8.069 9

schoolleidingg (B)

0.044 4

7.148 8

collega'ss (D)

0.023 3

3.609 9

tijdsdrukk (E)

0.044 4

7.064 4

Verantwoordelijk-heidd (G)

0.029 9

4.672 2

leerlingenn (J)

0.050 0

8.221 1

PP

kenmerkk (onafh.)
PP
0.001 1 geslacht t

0.126 6

tt
3.211 1

PP
0.001 1

0.000 0 betrekking g
lesuren n
jarenn voor klas
0.000 0 betrekking g
lesurenn p/w
0.003 3 geslacht t
betrekking g
lesurenn p/w
0.000 0 geslacht t
betrekking g
0.000 0 betrekking g
lesurenn p/w
0.000 0 geslacht t
betrekking g
lesurenn p/w
jarenn voor klas

0.200 0
-0.194 4
-0.129 9
0.149 9
-0.259 9
0.090 0
0.177 7
-0.100 0
-0.184 4
-0.197 7
0.105 5
-0.187 7
-0.120 0
0.117 7
-0.143 3
-0.237 7

3.902 2
-3.929 9
-2.171 1
2.898 8
-5.232 2
2.285 5
3.403 3
-2.007 7
-4.730 0
-3.833 3
2.021 1
-3.740 0
-3.096 6
2.285 5
-2.892 2
-4.004 4

0.000 0
0.000 0
0.030 0
0.004 4
0.000 0
0.023 3
0.001 1
0.045 5
0.000 0
0.000 0
0.044 4
0.000 0
0.002 2
0.023 3
0.004 4
0.000 0
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TabelTabel B.14 - Univariate resultaten in multivariate regressie voor het beroepsonderwijs met
arbeidstevredenheidarbeidstevredenheid en enkele Junctie- en persoonskenmerken
tevredenheidd (afb.)
algemenee arbeidstevredenheidd (A)

FF (5,447)
R2 2
0.0449 9 4.204 4

lesgevenn (F)

0.085 5

8.271 1

schoolleidingg (B)
collega'ss (D)

0.052 2
0.049 9

4.861 1
4.573 3

verantwoordelijk-heidd (G)

0.026 6

2.374 4

leerlingenn (J)

0.050 0

4.735 5

kenmerkk (onafh.)
PP
0.001 1 geslacht t
jarenn voor klas
0.000 0 geslacht t
betrekking g
jarenn voor klas
0.000 0 lesurenn p/w
0.000 0 geslacht t
betrekking g
0.038 8 betrekking g
lesurenn p/w
0.000 0 geslacht t
lesurenn p/w
jarenn voor klas

PP
0.132 2
-0.157 7
0.130 0
0.189 9
-0.136 6
-0.151 1
0.180 0
0.145 5
0.148 8
-0.141 1
-0.129 9
-0.205 5
-0.131 1

tt
2.602 2
-2.420 0
2.615 5
3.084 4
-2.139 9
-3.835 5
3.543 3
2.331 1
2.353 3
-2.269 9
-2.540 0
-3.336 6
-2.028 8

PP
0.010 0
0.016 6
0.009 9
0.002 2
0.033 3
0.000 0
0.000 0
0.020 0
0.019 9
0.024 4
0.011 1
0.001 1
0.043 3

TabelTabel B.15 - Multiple regressie met als onafhankelijke variabele 'mate van gebruik van de
assistentie'assistentie' en als afhankelijke variabelen de somschalen van arbeidstevredenheid
Gebruik k
assistentie e

Multiplee regressie (Stepwise)

PP

BB
Algemenee Arbeidstevredenheid

0.0237 0.0237

0.176 6

tt
3.95 5

PP
0.000 0

Collega's s

0.0345 5

0.113 3

2.61 1

0.009 9

Tijdsdruk k

-0.0387 7

-0.098 8

-2.34 4

0.020 0

TabelTabel B.16 - Multiple regressie met als onafhankelijke variabele 'mate van taakverlichting
doordoor de assistentie' en als afhankelijke variabelen de somschalen van arbeidstevredenheid
Taakverlichting g

Multiplee regressie (Stepwise)
BB

PP

tt

Algemenee Arbeidstevredenheid

0.0228 8

0.152 2

3.21 1

PP
0.001 1

Collega's s

0.0413 3

0.119 9

2.61 1

0.009 9

Schoolleiding g

0.0357 7

0.004 4

Verantwoordell ijkheid

-0.0549 9

0.139 9
-0.144 4

2.93 3
-3.06 6

0.002 2
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B.55 Belasting
TabelTabel B.17 - Gemiddelde belasting van enkele zaken in het onderwijs (vijfpuntsschaal van 1 tot
5,5, waarbij 5 staat voor de grootste belasting) uitgesplitst naar sector (n^ > 383, nvo > 863,
nnWWz>4l9) z>4l9)
Beroepsonderwijs Beroepsonderwijs
VoortgezetVoortgezet Onderwijs
Basisonderwijs Basisonderwijs
enen WE
4.12(1.14) )

overvollee klassen
niveauverschillenn leerlingen
ongemotiveerdee leerlingen
allerleii klusjes naast het lesgeven
veranderendee samenleving
frontaall lesgeven
vernieuwdee toetsingseisen
vernieuwdee examen- en toetsingseisen
hett surveilleren in pauzes
hett vele nakijkwerk
veeleisende,, mondige ouders

4.19(1.08) )
3.55(1.09) )

4.14(0.90) )

--

4.288 (0.90)
3.86(1.09) )
2.99(1.16) )
2.13(1.02) )

--

2.69(1.24) )
3.35(1.22) )
3.17(1.17) )

3.53(1.14) )
3.85(1.22) )
3.68(1.15) )
2.90(1.15) )

3.90(1.12) )
2.911 (1.60)
3.49(1.17) )
2.411 (1.13)

10 0 buitenschoolsee activiteiten (vieringen,
schoolkampen) )
11 1 ouderavonden n
12 2 overdragenn van werk rond
arbeidsduurverkorting g

3.15(1.09) )

--

--

2.72(1.08) )
2.63(1.15) )

--

--

--**

3.54(1.51) )
3.34(1.32) )
3.02(1.37) )

---

--

2.855 (1.19)
2.46(1.69) )

--

11
2a a
2b b
33
44
55
6a a
6b b
77
88
99

13 3 invoeringg studiehuis
14 4 invoeringg profielen
15 5 invoeringg Voorbereidend Middelbaar
Beroepsonderwijs s
16 6 invoeringg basisvorming
17 7 lesgevenn op basis van slapende
bevoegdheden n
18 8 invoeringg Onderwijs en Examen
Reglementen n
19 9 invoeringg Wet Educatie en
Beroepsonderwijs s
20 0 lesgevenn op basis bekwaamheid i.p.v.
bevoegdheid d

4.02(1.01) )
3.233 (1.13)
2.211 (1.05)
3.19(1.13) )

--

--

--

4.244 (0.97)
3.76(1.12) )
2.811 (1.15)
2.311 (1.18)

--

3.75(1.29) )

**

""

3.73(1.20) )
2.75(1.36) )
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APPENDIXX C
SUMMARY Y
SENIORITYY POLICIES AND TEACHER SHORTAGES:
TASKS,, DISTRIBUTION OF TASKS AND JOB SATISFACTION IN EDUCATION

Chapterr 1 Educational Developments and Teaching Personnel
Duringg the next decade, nearly half of the Dutch secondary school teachers will retire. The post
warr baby boom and the increasing popularity of anti-conception during the seventies, can
primarilyy be held responsible for the unequal age distribution of the Dutch population.
Additionally,, several factors have been identified, that increase the shortage of teachers.
Firstly,, the labor market for the higher educated is expanding rapidly. Teacher turnover
increasess because of the low status and recognition of teachers in addition to poor career
perspectivess (dead end careers). Secondary schools not only compete with employers offering
non-teachingg professions, but also compete with the higher education, that faces equivalent
shortages.. Furthermore, less high school graduates nowadays choose a training of teacher.
Secondly,, the educational field has been confronted with large scale unemployment over the
pastt twenty years, due to a decreasing number of students. Nowadays, the labor market is not
adjustedd to demands from the educational field. Thirdly, past mid eighties cut back policies
havee favored older staff over younger, both in salary and job security. Consequently, the age
groupp 30 to 45 is highly underrepresented and the field has been demobilized.
Agee and absence are strongly related in elementary and secondary education. The number of
dayss absent more than doubles between ages 35 and 55. Consequently, aging of the population
off teachers will result in a relatively high increase of absence and, therefore, further increase of
thee shortage of teachers. Furthermore, burn-out is a major contributor to the absence statistics.
Inn addition, less males and more females choose a teaching career. In the Netherlands, females
typicallyy work part time and often interrupt their career for pregnancy and child care.
Therefore,, even if the number of teachers remains static, a decrease of the available work time
willl occur.
Severall attempts have been initiated to acquire teachers. Predominantly, two new sources have
beenn tapped: (a) teachers that work part time, teachers that do not work, or former teachers that
workk outside the field of teaching and (b) higher educated that require minimal additional
trainingg to become a teacher and are interested in a job as teacher. So far, these sources proved
too be insufficient. Other sources have to be found to replace the teachers that will retire in the
nextt two decades.
Chapterr 2 Stress and Job Satisfaction among Teachers
Severall authors have studied die sources of teacher stress. The behavior of pupils, working
conditions,, time restraints (paperwork and administrative duties), status, colleagues and role
ambiguityy have been identified multiple times. Role ambiguity and responsibility appear to be
importantt factors too. They predominantly deal with die conflicting demands that are placed
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uponn the teacher by the school management, colleagues, parents, and pupils. Furthermore,
teacherss often carry responsibility for substantive more duties than teaching. Additionally, high
stresss has been regarded to evoke behavioral, psychological and physiological responses, for
examplee withdrawal, emotional exhaustion, and increased transpiration. Eventually, stress will
leadd to burn-out and subsequently, to long term absence and turnover.
Theoriess of teacher job satisfaction can be divided into theories that define multiple sub fields
andd theories that separate intrinsic and extrinsic satisfaction. Intrinsic satisfaction embodies
everythingg that takes place within the classroom and is directly related to the core tasks of
teachers:: teaching itself, pupil behavior, and teacher role. Often, general satisfaction has been
added.. Extrinsic satisfaction represents the conditions and environment that surround teaching:
timee pressure, status, salary, resources, colleagues, and management. In contrast, the theories
thatt define several sub fields do not divide between two types of satisfaction. However, there
appearss to be a strong resemblance of the factors involved in both theoretical viewpoints.
Numerouss authors have reported a strong (inverse) correlation between stress and job
satisfactionn in the educational field. The main difference is theoretical: stress theories try to
explainn the level of stress by identifying several sources. Theories of job satisfaction try to
disentanglee the construct of satisfaction itself. With respect to both fields, influencing
demographicss such as age, gender, weekly workload and teaching experience have been
considered. .
Chapterr 3 Task Relief
Typically,, Dutch teachers operate autonomous and isolated. They do not share responsibility
withh respect to classroom management and the learning process of pupils (Van Es, 1993).
Furthermore,, besides management and teachers, schools hardly employ other staff. So far,
secondaryy schools have been used to hire librarians, janitors, administrative personnel to assist
thee management, cleaning personnel, and practical assistants. Therefore, teachers are expected
too take care of all other duties that are necessary to run a school or a class: surveillance during
breaks,, administration of absence, administration of grades, administering tests and exams,
copyingg and ordering teaching materials, making appointments (for example with parents),
schedulingg tests and exams, organizing field trips and other activities, counseling pupils with
emotional,, psychological or social difficulties etcetera. Interestingly, these tasks are an
importantt source of stress and job satisfaction. Furthermore, teachers are not trained to conduct
thesee tasks and the skill level of these tasks appear to be poorly related to the skill level of
teaching.. Previous research (Prick, Oranje & van Rossum, 1997) has revealed that in Flemish
schoolss most non-teaching tasks are conducted by assistants.
Soo far, policies regarding task relief have quantitatively reduced the task load. The maximum
numberr of classes taught each week has been reduced over the past few years and the working
hourss have been reduced commensurate. Some policies have been designed to reduce the
workingg time of senior teachers. The main problem with age related policies is that the damage
hass been done when these become effective. Burn-out is the final stage after a long period of
highh stress. Furthermore, a decrease of the working time increases the problem of teacher
shortagess further. In elementary schools, reduction of the size of the classes has been an
importantt basis for task relief policies. However, the tasks themselves have never been subject
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too debate, although teachers frequently claim that teaching itself is not a major source of stress.
Inn contrast, routine non-teaching tasks, responsibility and misbehavior of pupils rather fit the
titlee stressor. The basic idea of this study is to relieve teachers from non-teaching duties as far
ass they are not directly related to teaching (i.e. preparation). These duties will be addressed to
ass non-teaching tasks.
Chapterr 4 Policy Research in Education
Severall authors have rewarded policy research a distinct research paradigm. The relationship
betweenn scientific and policy research has frequently been defined as problematic. However,
substantivee methodological differences have not been detected yet, although the objectives
mayy differ. The goal of policy research is generally formulated in terms of future or past
policies,, bounding the researcher in pursuit of gaining knowledge on the topic. Furthermore,
severall processes can be highlighted that indicate the controlling power of the policymaker
(andd issuer of policy research). Policy researchers should be aware to what extent they
facilitatee this practice.
Inn the first place, it is likely that the objectives of the policy research will be narrowed to
debatablee parts of policy. Political decisions may be restricted area. This way of conduct has
beenn called 'strategic research'. Secondly, the selection of potential candidates to conduct the
researchh can be an influential instrument to policy makers to find a controllable partner.
Thirdly,, the methods and the results are often subject to negotiation, corresponding to the
outliness negotiated at the acquisition of the project. Follow-up research and the acquisition of
futuree research is vital to the survival of the policy researcher. Consequently, policy
researcherss might be reluctant to meet the demands of the policy maker.
Chapterr 5 Assistant teachers
Hiringg assistants may be a good solution to relief teachers from most non-teaching, peripheral
duties.. A pilot-study among school managers has brought to light four different types of duties
thatt burden teachers. Firstly, administrative and clerical support has been pointed out.
Secondly,, surveillance during breaks, exams, and retakes of exams have been recognized as
majorr stressors. Thirdly, the organization and guidance of activities have been indicated to be
eligiblee for support These activities become frequently neglected, while they are important for
thee profile of the school and part of recent educational changes (i.e. the subject culture and art
hass been added to the curriculum of high schools). Finally, the viewpoint has been supported
matt social and psychological counseling should be part of a school. Teachers are often
confrontedd with students suffering social or psychological difficulties. Because of the role and
trainingg of a teacher, they lack the ability to provide adequate counseling. Formal job
descriptionss have been defined, combining the first two areas of support. As a result the
followingg positions have been created: (1) assistant teacher, (2) activities coordinator, and (3)
sociall and psychological counselor. In Chapter 7 the job descriptions are listed. In elementary
schoolss the support of teachers has been limited to the teacher assistant only, based on the
limitedd size of elementary schools.
Twoo hypotheses have been formulated to serve as input to a field research. In essence,
traditionall task relief policies for seniors, reducing work time, do not attack the main sources
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off stress and dissatisfaction. In contrast, hiring assistants creates the possibility to work more
professionally:: it improves the correspondence of training and skills to the job demands.
Therefore: :
(1)) Hiring assistants will lead to an increase in the level of job satisfaction compared to
traditionall time reducing policies for seniors
(2)) In the long run, effects of reduced absence emerge when hiring assistants compared to
reducingg work time for seniors
Interestingg effect might be an decrease of the teacher shortage, not only as result of less
absence,, but also because teachers can be used more efficiently and effectively.
Chapterr 6 Design and Sampling
Thee design of the study can be described as a before-after-two-group design. Elementary and
secondaryy schools have applied for a study on task relief involving extra funding. Thirty-two
secondaryy schools and twenty-four elementary schools have been selected, based on size, type,
andd urbanization. Pairs of alike schools have been constructed. One school in each pair has
randomlyy been assigned to one of two conditions, the other school in the pair has been placed
inn the other condition. Schools have received 10% of the salary costs of all teachers 52 years of
agee and older. In the experimental condition the funds have been used to hire assistant
teachers,, activity coordinators and incidentally, social and psychological counselors. In
general,, high schools have acquired two to four assistants and elementary schools one,
resultingg in one assistant to twenty teachers. In the control condition the funds have been used
too reduce the work time of teacher 52 years of age and older by 10%. These schools acquired
substitutee teachers or temporarily enlarged part time contracts.
Thee additional funding has lasted two years. Three quantitative measurements of job
satisfactionn have been conducted during these years: before the start, after One year and at the
end.. AH assistants and school representatives have been interviewed. Furthermore, they
participatedd in several focus groups. Absence rates have been retrieved. Additionally, a
quantitativee instrument has been designed to determine to what extent teachers make use of the
neww supporting staff in the experimental condition. This instrument has been administered at
thee start of the first and the second year.
AA total of 1872 high school teachers and 510 elementary school teachers have participated,
moree or less equally divided to both conditions. In elementary schools 65% of the teachers is
female,, in secondary schools 32%. This corresponds to nationwide statistics.
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Chapterr 7 Assumptions
Checkingg of manipulation assumptions has been restricted to the experimental condition. In
secondaryy schools, assistant teachers have predominantly been hired (77%), a few activities
coordinatorss and hardly no counselors. Several types of people have applied and hired for the
jobb of assistant teacher mothers picking up their career after childcare, graduates of adolescent
studies,, teachers who want less responsibility, people who want to become teacher in the
future,, and volunteers of the school. Assistant teachers receive in general half the salary of a
teacher. .
Listss have been constructed of exemplary tasks of assistant teachers in elementary (C.l) and
secondaryy (C.2) schools. The job descriptions of other two functions are quite straightforward.

TableTable C.l - Duties of a assistant teacher in elementary schools
assistantt teachers in elementary schools
taskss outside the classroom
•• copying and preparing teaching materials
•• managing archives
•• entering data (of pupils) into the computer
•• surveillance during breaks
•• administering tests
•• routine correction work
•• administration of absence
•• organizing activities
•• surveillance at transportation classes
•• library maintenance
•• writing letters and making telephone calls for
teachers s

taskss within the classroom
•• guiding reading education (small groups)
•• assistance at creative education
** surveillance classroom while teacher works with
separatee group
•• guiding pupil that is left behind
•• go through objects (Le. colors) with pupils
individually y
•• administering individual tests

Withh concern to the manipulation some caution has to be respected. The study is a field
experimentt and, consequently, numerous autonomous processes have influenced the study.
Neww policies concerning the organization of schools have been issued and the shortage of
teacherss has increased further.
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TableTable C.2 - Duties of a assistant teacher in secondary schools
assistantt teacherr in secondary schools
Surveillance e

breaks s
individual l
assignments s
whenn teacher
iss absent
detention n
testss and
exams s

Absence e

Correcting g

registration n multiple e
contacting g choice e
routinee tests
parents s
contacting g
mentor r

Testss and
Exams s
copying g
lay-out t
scheduling g
inviting g
students s

Clerical l

Teaching g
Materials s

ordering g
typing g
copying g
copying g
telephone e
keepingg up
calls s
storagee room
writingg letters designing g
takingg notes poster r
att meetings projects s
keepingg up
archives s

Practical l

individual l
instruction n
maintenance e
practical l
classrooms s

Chapterr 8 Instruments
Numerouss instruments of teacher job satisfaction and stress have been developed over the past
feww decades. However, few authors report psychometrical qualities disabling a proper
evaluationn or comparison of instruments. Nevertheless, the topics discussed in the instruments
aree shared to a large extent. A fairly documented instrument, well suited for this study, is the
jobb satisfaction questionnaire of Prick (1989). Some items have been removed and several
havee been added resulting in the following scales: general satisfaction, teaching, school
management,, colleagues, time pressure, behavior of pupils, and responsibility (or role
ambiguity).. The 54 item test has scales with alpha's between 0.92 and 0.66 at the null
measurement. .
Withh respect to the tasks of the new supporting staff two measures have been developed.
Firstly,, scales have been added to the job satisfaction instrument, measuring the extent of stress
thatt is caused by the non-teaching peripheral tasks. Three different scales have been
constructedd for each area of tasks: teacher assistance, activities coordination and social and
psychologicall counseling. Secondly, an instrument has been developed measuring whether
teacherss are responsible for these tasks. Furthermore, in the first year teachers have been
requestedd to indicate to what extent they expect to push off these duties towards assistants. In
thee second year they have been requested to report to what extent they actually pushed off
thesee duties.
Chapterr 9 Pushing off tasks
Thee results demonstrate that teachers carry responsibility for many tasks that can be performed
byy assistants as well. Probably even better, since teachers manage these duties in between
classes,, while assistants give these tasks full attention. In addition, teachers expect to push off
thesee tasks to a large extent, especially, the tasks of the assistant teachers and the activities
coordinator. .
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Thee number of tasks that are teachers' responsibility has not decreased during the study. In
fact,, a significant increase has surfaced with concern to the number of tasks related to the
assistantt teacher. In contrast to the expectations, teachers in secondary schools have hardly
pushedd off non-teaching tasks. In elementary schools the results are somewhat different A
decreasee has been detected with respect to responsibility for the number of tasks related to
sociall and psychological counseling. In contrast, almost 40% of all elementary and over 50%
off all secondary school teachers have reported to not have made any use of the assistants.
Finally,, teachers have been asked to what extent they have felt relieved by the assistants.
Correspondingg to the previous results, elementary school teachers report a higher level of
relievee than secondary school teachers.
Chapterr 10 Job satisfaction and absence
Inn elementary schools, an increase of general and extrinsic satisfaction has been detected in the
experimentall condition in contrast to no change in die control condition. With respect to
secondaryy schools, a distinction has been made between theoretical (AVO), and practical
educationn (BVE). In AVO schools, satisfaction has decreased with respect to behavior of
pupils,, colleagues and teaching in the control condition and remained unchanged in the
experimentall condition. Additionally, satisfaction in relation to responsibilities and role has
increasedd in the experimental condition and remained unchanged in the control condition. In
BVEE schools, no interaction effects have been found.
Taskk load with respect to non-teaching, peripheral tasks has been increased in elementary and
AVOO schools with respect to both conditions. Furthermore, analyses of absence data reveal
thatt in elementary schools the absence has increased in both conditions. In AVO schools no
longitudinall effects have been found. However, a significantly higher absence in the control
conditionn has been detected. Finally, in BVE schools an increase of absence in the
experimentall condition has been found and a decrease in the control condition.
Chapterr 11 Interviews and focus groups
Teachers,, school management and assistants, participating in die experimental condition, have
beenn interviewed and assembled in focus groups both years. Most teachers are highly positive
aboutt the assistants and about the idea of pushing off some non-teaching duties. Three groups
off teachers become apparent teachers who immediately involve assistants in their work,
teacherss who wait and see, and teacher who reject die assistant at the start, claiming tfiat they
havee worked in a certain way for many years now and do not need to change. Frequently
reportedd errors with respect to the hiring of assistants are: poor selection, absent introduction in
thee school, and lacking involvement of teachers with respect to selection, composition of a job
description,, and management of assistants. Furthermore,, clarity with concern to a physical and
hierarchicall place in the school turned out to be vital to stimulate teachers to mitigate tasks.
Often,, teachers did not know which tasks they could push off.
Severall teachers have claimed that assistants have prevented an increase of their task load as a
resultt of curricular changes during die experiment. School managers report mat die assistants
havee facilitated several organizational changes substantially. In elementary schools, assistants
havee often assisted teachers wim a history of long term absence, preventing a relapse.
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Chapterr 12 Discussion and conclusion
Thee ambiguous results may be explained by the following issues. Firstly, restraints have been
imposedd on the research by the Ministry of Education resulting in rather uncontrolled research.
Secondly,, rapid educational developments have tumbled the research (e.g. teacher shortages
andd curricular changes). This explains the negative effects concerning task load. Thirdly, most
assistantt teachers have initiated new activities, picked up neglected tasks, and have conducted
taskss within a specific area (e.g. control of pupil absence). Fourthly, the teachers have
extensivelyy been informed about the research, which may have altered their frame of reference.
Inn spite of these ambiguous research results most schools in the experimental condition have
continuedd the position of assistant teacher.
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