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Managementsamenvatting  

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leraar. In het streven naar een 

hogere kwaliteit van het onderwijs en een meer aantrekkelijk beeld van het leraarsberoep heeft de 

professionele ruimte van leraren daarom een prominente plek op de beleidsagenda gekregen. In 

navolging van het Actieplan Leerkracht! zijn in een convenant afspraken gemaakt om de professionele 

ruimte van de leraren te vergroten. Concreet gaat het bij de professionele ruimte van leraren om de 

vrijheid van leraren om binnen de kaders van wet- en regelgeving en de visie van de school, vorm te 

geven aan hun onderwijs. In 2009 is voor het eerst de professionele ruimte van leraren in kaart 

gebracht door middel van de nulmeting Zeggenschap in po, vo, mbo en hbo. In 2013 komt daar met 

dit rapport een vervolg op voor het voortgezet onderwijs. Als onderdeel van een groter project over 

professionele ruimte in opdracht van het Arbeidsmarkt- & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs 

(VOION) is de online vragenlijst die in 2009 is gebruikt, opnieuw uitgezet onder leraren in het 

voortgezet onderwijs om vast te kunnen stellen hoe het er inmiddels voorstaat met de mate van 

zeggenschap en of zich in vergelijking met de eerste meting veranderingen hebben voorgedaan. Ook 

is in interviews met een aantal schooldirecteuren gereflecteerd op de uitkomsten van deze enquête. In 

deze samenvatting geven we de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek weer. 

 

Zeggenschap op papier en in de praktijk 

Ten opzichte van 2009 neemt de mate waarin leraren formeel mee mogen beslissen over bepaalde 

protocollen (omgaan met individuele problemen van leerlingen, leerlingvolgsysteem, afhandeling van 

klachten, adviezen vervolgonderwijs/studiekeuze en disciplinaire maatregelen) af. Hun invloed op de 

inhoud van de les(stof), de volgorde van de lesstof en de te volgen didactiek is daartegenover ten 

opzichte van vier jaar eerder vaker formeel vastgelegd. Ook in de dagelijkse praktijk geven leraren 

aan dat ze over deze onderwerpen daadwerkelijk meer te zeggen hebben gekregen. Het percentage 

dat aangeeft zelf het vak gekozen te hebben waarin ze lesgeven, is eveneens gestegen. En toch is de 

mate waarin de leraren zeggenschap ervaren volgens de meerderheid niet veranderd. Dit komt 

ondermeer omdat ondanks de vergroting van de zeggenschap bij bepaalde aspecten, de ervaren 

zeggenschap bij andere zaken is teruggelopen. Deels omdat bepaalde taken duidelijker bij de MR 

ondergebracht zijn: de inspraak is er dan nog wel, maar indirect en deels doordat er in wet- en 

regelgeving zaken van hogerhand strikter voorgeschreven worden, waardoor de ruimte voor inspraak 

wordt beperkt. De geïnterviewde schoolleiders zijn van mening dat de leraren nog wel actiever zelf de 

ruimte van zeggenschap mogen opzoeken. 

 

Waardering van de professionele ruimte en belemmeringen bij het volledig benutten ervan 

Leraren zijn in meerderheid tevreden (t.o.v. 2009 onveranderd) over de mate waarin ze invloed 

hebben op de aspecten die het dichtst bij hun primaire taak staan (volgorde lesstof, lesinhoud, 

didactiek). Ontevredenheid (t.o.v. 2009 verbeterd) over de zeggenschap is veelal terug te voeren op 

een ervaring van top-down besluitvorming waarbij leraren zich niet gehoord voelen, onduidelijke 

besluitvormingslijnen en soms te strikte regels en protocollen. Leraren die behoefte hebben aan meer 

zeggenschap, koppelen dat vooral aan de behoefte aan (meer) inspraak bij onderwijskundig beleid, bij 
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personeelsbeleid en over didactiek. Ze geven vrijwel allemaal aan dat de verantwoordelijkheid voor 

leerstofinhouden strikt bij de leraren zelf ligt en een meerderheid vindt daarnaast dat het onderwijs 

breed gedragen moet worden door alle leraren. Een te veel aan zeggenschap wordt ervaren op het 

moment dat de zeggenschap verzandt in “zinloze discussies over marginale zaken”. Belemmeringen 

om de zeggenschap ten volle te benutten hebben te maken met het idee dat het binnen scholen vaak 

hetzelfde groepje leraren is dat de zeggenschap claimt en dat daar lastig tussen te komen is.  

Ook is het voor een meerderheid van de leraren nog onduidelijk hoe de besluitvorming precies 

georganiseerd is. Schooldirecteuren die we spraken, geven op dit laatste punt inderdaad aan kansen 

te laten liggen en vaak te vergeten dat hun eigen informatieniveau verschilt van dat van de leraren. 

 

Naar een cultuur van meer zeggenschap 

De weg naar meer ruimte voor de zeggenschap van leraren, vraagt om een verandering in de cultuur 

van dialoog en samenwerking binnen scholen en een vorm van leiderschap die de ruimte biedt voor 

inbreng. De rol van de schoolleider is ten opzichte van 2009 niet wezenlijk veranderd, leraren zijn 

daarover net als in 2009 in grote lijnen tevreden: leidinggevenden geven genoeg ruimte om te 

professionaliseren en om leraren zelf beslissingen te laten nemen. Wel vinden leraren dat de 

schoolleiding nog vaak te veel regels en protocollen verkiest boven het oordeel van de leraren zelf. De 

cultuur/het klimaat op school is meer in beweging: leraren vinden enerzijds vaker dat collega’s wat 

over elkaars manier van lesgeven te zeggen hebben, maar anderzijds ervaren ze in afnemende mate 

dat kennis wordt gedeeld op school en dat de schoolleiding in staat is het werk van iedere leraar op 

waarde te schatten. Volgens inschatting van de leraren heeft bij ruim één op de vijf scholen 

professionele ruimte al voet aan de grond gekregen. Zo’n 45 procent van de scholen is daarmee ook 

al een flink eind op weg en op de overige 35 procent is het nog zoeken naar de juiste manier om het 

binnen de school vorm te geven. Zowel de cultuur als ook de rol van de leiding gaan daarbij hand-in-

hand met de ontwikkeling van professionele ruimte: hoe meer ‘open’ de school op deze punten, hoe 

verder men al gevorderd is bij de invoering van professionele ruimte voor leraren. Leraren zijn vrijwel 

allemaal op enigerlei wijze bezig met de eigen professionalisering, al wordt dit in weinig gevallen ook 

formeel vastgelegd in een document als het bekwaamheidsdossier. In tegenstelling tot dit beeld van 

de leraren, geven de geïnterviewde schoolleiders aan dat het hen juist tegenvalt hoe actief de leraren 

zelf hun professionalisering ter hand nemen. Wat betreft de interne verantwoording zien we dat het 

gebruikelijker wordt om elkaars functioneren te bespreken. Tegelijk wordt in vergelijking met 2009 het 

teamoverleg minder gebruikt voor kwaliteitsverbetering en is het ook minder gebruikelijk geworden om 

bij elkaar in de klas te kijken. Kijken we naar overlegmomenten op school, dan zien we op de meeste 

scholen in elk geval ruimte voor een wekelijks informeel overleg en maandelijkse teamvergaderingen 

en/of vaksectiebesprekingen. In gesprekken met de leidinggevende wordt meer besproken dan in 

2009, ook worden er vaker concrete afspraken gemaakt om zaken ook echt tot uitvoering te brengen. 

In een overkoepelende analyse van de tevredenheid over zeggenschap vinden we dat er een 

significant verschil in de tevredenheid tussen de twee meetjaren is, dat ook overeind blijft als wordt 

gecorrigeerd voor diverse andere kenmerken. Meest van invloed op de tevredenheid over 

zeggenschap is de positief ervaren rol van de leidingingevende en de cultuur op school. Een hogere 

mate van interne verantwoording heeft opmerkelijk genoeg juist een negatief effect: meer 

verantwoording lijkt de pret van het meer zeggenschap hebben wat te drukken. 

 

Landelijke zeggenschap 

De organisatiegraad van personeel in de onderwijssector is ondanks een lichte daling in vergelijking 

met andere sectoren nog altijd hoog. Net als in 2009 is ongeveer de helft van de leraren lid van een 

vakbond. Daarin is wel verandering te verwachten, aangezien het aantal ouderen 
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oververtegenwoordigd is in de groep die zich heeft aangesloten bij een vakbond. Het aantal 

lidmaatschappen van vakinhoudelijke verenigingen in het voortgezet onderwijs is heel licht afgenomen 

met een procentpunt. De organisatie die sinds dit jaar het lerarenregister onderhoudt, de 

Onderwijscoöperatie, is slechts bij de helft van de ondervraagde leraren bekend. Drie procent geeft 

aan actief te zijn bij deze organisatie. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding voor het onderzoek 

 

Eind 2007 is door de Commissie Leraren advies uitgebracht over de aanpak van het lerarentekort en 

het versterken van de kwaliteit en de positie van leraren
1
. In het Convenant LeerKracht van 

Nederland
2
 (2008)

 
zijn in navolging van dit advies met de sociale partners in het onderwijs afspraken 

gemaakt over het versterken van de positie van leraren en daarbij ook meer specifiek de vergroting 

van de professionele ruimte van leraren. Concreet gaat het bij de professionele ruimte van leraren om 

de mate waarin leraren zeggenschap ervaren over, en in samenwerking met collega’s invulling geven 

aan, hun dagelijks werk en de bijbehorende taken. Betrokkenheid van leraren bij de besluitvorming is 

essentieel om de positie van de leraar in de school te versterken. Dit alles ten gunste van een hogere 

kwaliteit van het onderwijs en een meer aantrekkelijk beeld van het leraarsberoep.  

 

In het convenant verschijnt ook het ‘professioneel statuut’ als instrument om zeggenschap van leraren 

te regelen. De onderwijsinstelling is daarbij nadrukkelijk verantwoordelijk voor het organiseren van die 

zeggenschap: bestuur, management en leraren beslissen in onderling overleg hoe de interne 

zeggenschap van leraren wordt georganiseerd. In het wetsvoorstel Versterking positie leraar
3
 is 

nagedacht over het wettelijk vormgeven van de medezeggenschapsrechten van leraren. Het kabinet 

heeft echter op 4 april 2013
4
 kenbaar gemaakt de zelfregulering aangaande de versterking van de 

positie van leraren binnen een sector te verkiezen boven het vastleggen in sectorwetten en is daarom 

voornemens het wetsvoorstel in te trekken zodra door werkgevers en werknemers samen een 

professioneel statuut is overeengekomen. 

 

Om zicht te krijgen op de zeggenschap van de leraar over zijn beroep, heeft het Ministerie van OCW 

in 2009 een nulmeting laten uitvoeren voor het po, vo, mbo en hbo
5
. Doel van dit onderzoek was om 

de positie van de leraar in kaart te brengen en op termijn na te kunnen gaan wat de effecten zijn van 

het voorgestelde beleid. ResearchNed heeft daarvoor een meetinstrument ontwikkeld en de 

nulmeting uitgevoerd. In het kader van het project ‘Professionele Ruimte’ dat het CAOP uitvoert in 

opdracht van VOION (Voortgezet Onderwijs in Ontwikkeling, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds in 

het voortgezet onderwijs) is dit schooljaar een eerste vervolgmeting uitgevoerd, waarvan voorliggend 

rapport verslag doet. Deze vervolgmeting richt zich - gezien de signatuur van deze opdrachtgever - 

niet meer op alle vier de onderwijssectoren uit de nulmeting, maar concentreert zich volledig op de 

professionele ruimte van leraren in het voortgezet onderwijs. 

 

                                                      
1  Commissie Leraren (2007) LeerKracht! OCW: Den Haag. raadplegen via de website: 

http://www.minocw.nl/documenten/rapport_leerkracht_2.pdf 
2  Ministerie van OCW (2007). Convenant LeerKracht van Nederland. OCW: Den Haag. Te raadplegen via de website: 

http://www.minocw.nl/documenten/convenant_160408.pdf 
3  Kamerstuk 32 396. 
4  Kamerstuk 33 400-VIII-134. 
5  Hogeling, L., Wartenbergh-Cras, F., Pass, J., Jacobs, J., Vrielink, S. en Honingh, M. (2009). De zeggenschap van leraren: 

nulmeting in het po, vo, mbo en hbo. ResearchNed: Nijmegen. 



 

 9 

Centraal in dit onderzoek staat het zicht krijgen op ontwikkelingen in de professionele ruimte van 

leraren ten opzichte van de nulmeting van 2009 en om een eerste indicatie te krijgen van effecten van 

het ingezette beleid. 

 

 
1.2. Onderzoeksvragen 

 

Om een beeld te krijgen van de invulling van de professionele ruimte op zowel schoolniveau als 

landelijk niveau en de veranderingen die zich daarin voorgedaan hebben, is een reeks 

onderzoeksvragen geformuleerd.  

 

Schoolniveau: 

1. Welke afspraken zijn gemaakt over de zeggenschap van leraren over het ontwerp en de 

uitvoering van het onderwijskundig en kwaliteitsbeleid van de school? 

2. Hoe benutten leraren hun zeggenschap bij het ontwerp van het onderwijskundig en 

kwaliteitsbeleid van de school? 

3. Hoe benutten leraren hun zeggenschap over de uitvoering van het onderwijskundig en 

kwaliteitsbeleid van de school? 

4. Welke belemmeringen zijn er (eventueel) om ten volle gebruik te maken van de geboden 

professionele ruimte? 

5. In hoeverre hebben leraren in het vo zeggenschap over de vakken die zij geven? 

6. In hoeverre zijn leraren betrokken bij de vaststelling, door de medezeggenschapsraad, van 

beleidsmatige en organisatorische kaders waarbinnen de professionele ruimte zich afspeelt? 

7. Hoe waarderen leraren hun zeggenschap? 

8. Wat is de oorzaak van eventuele ontevredenheid over hun zeggenschap? 

9. Hoe is de verantwoording over de geleverde kwaliteit van het werk georganiseerd? 

 

Landelijk niveau: 

10. Wat is de organisatiegraad van leraren in beroepsverenigingen? 

11. Op welke wijze en in welke mate is de beroepsgroep van leraren direct betrokken bij de 

beleidsvorming op landelijk niveau t.a.v. de beroepskwaliteit van leraren? 

 

 

1.3. Onderzoeksfasering 
 

Het onderzoek richt zich op leraren en schooldirecteuren in het voortgezet onderwijs. Leraren zijn 

gevraagd een online vragenlijst in te vullen; met acht schooldirecteuren zijn, aanvullend op de online 

enquête, telefonische interviews gehouden. We lichten hieronder beide onderzoeksfases kort toe. 

 

Online enquête onder leraren 

Voor de bevraging van leraren is gebruik gemaakt van het Flitspanel. Dit panel is een initiatief van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en wordt beheerd door MWM2. De 

panelleden zijn geworven via het personeels- en mobiliteitsonderzoek en vormen een goede 

afspiegeling van de totale populatie. In overleg met BZK is de selectie van te bevragen leraren 

bepaald. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat het panel geen onderscheid maakt tussen 

onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel. De steekproef is zodanig getrokken 

dat er voldoende netto respons overblijft voor het doen van betrouwbare uitspraken.  
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In tabel 1 is de respons weergegeven van de éénmeting. Ruim 2.750 panelleden werkzaam in het 

voortgezet onderwijs werden uitgenodigd de vragenlijst in te vullen. Van de 1.130 respondenten die de 

enquête hebben ingevuld waren 37 respondenten onterecht uitgenodigd (geen leraar) en twee 

respondenten hebben de vragenlijst onvolledig ingevuld, beide groepen zijn buiten de analyses 

gehouden. In totaal zijn 1.091 leraren vertegenwoordigd in de netto respons, een responspercentage 

van 37,9 procent.  

 

Tabel 1  Respons online enquête onder leraren 

 Respons 

Panel vo-leraren 2.875 

Bruto respons 1.130 

Netto respons 1.091 

Netto responspercentage 37,9% 

Bron: MWM2 en enquête Zeggenschap 2013 

 

Na afronding van het veldwerk is de verdeling in de respons vergeleken met de verdeling in de 

populatie wat betreft geslacht en leeftijd. De verschillen daarin zijn gecorrigeerd met een weegfactor 

waarbij ondervertegenwoordigde groepen een zwaarder gewicht hebben gekregen en 

oververtegenwoordigde groepen minder zwaar meetellen in de resultaten. In 0 is een aantal tabellen 

opgenomen met achtergrondkenmerken van de leraren die hun medewerking verleenden aan dit 

onderzoek alsook een tabel waarin de weegfactor is toegelicht. 

 

Verdiepende interviews met schooldirecteuren 

Naast de bevraging van de leraren zijn telefonisch verdiepende interviews gehouden met acht 

schoolleiders. Bij de selectie van de schoolleiders is zoveel mogelijk rekening gehouden met een 

spreiding naar regio, schoolgrootte en type voortgezet onderwijs dat wordt aangeboden. Voor een 

deel is geput uit een lijst van scholen die in een eerdere fase van het overkoepelende project van het 

CAOP participeerden. In bijlage B is een overzicht opgenomen van de scholen en hun kenmerken die 

in deze fase van het onderzoek betrokken zijn. De opbrengsten uit de interviews zijn in de rapportage 

als reflectie op en verdieping bij de uitkomsten van de enquête meegenomen. 

 

 

1.4. Opbouw rapport 

 

In het vervolg van dit rapport wordt in hoofdstuk 2 de formeel geregelde zeggenschap beschreven en 

de rol die leraren in de dagelijkse praktijk spelen als het aankomt op inspraak bij onderwijskundige 

besluiten en kwaliteitsbeleid. Ook komt in dit hoofdstuk de behoefte van leraren ten aanzien van hun 

professionele ruimte aan bod en bekijken we de mate waarin ze tevreden zijn met de mate van 

zeggenschap die ze nu hebben. Daarnaast heeft de rol van de MR ook een plek in dit hoofdstuk. Aan 

het slot van het hoofdstuk komen de belemmeringen aan de orde die de leraren weerhouden van het 

volledig benutten van hun professionele ruimte. 

 

In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op voorwaarden die binnen de school gecreëerd kunnen worden 

om zeggenschap de ruimte te geven. We kijken naar de rol van de leidinggevende, de cultuur/het 

klimaat op school en de wijze waarop er binnen een school al dan niet gezamenlijk zorg gedragen 

wordt voor de verantwoording van kwaliteit en resultaten. Aan het eind van dit hoofdstuk brengen we 

de diverse aspecten samen in een overkoepelende analyse: is er daadwerkelijk meer ruimte voor 
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zeggenschap gekomen en welke omstandigheden zijn daarbij het meest bevorderend gebleken? 

 

Hoofdstuk 4 gaat in op de zeggenschap van leraren op landelijk niveau. We kijken naar de landelijke 

organisatiegraad van leraren (lidmaatschap van vakorganisaties) en de betrokkenheid bij 

beleidsvorming op landelijk niveau via vakinhoudelijke verenigingen en beroepsverenigingen. 
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2. Zeggenschap op schoolniveau 

2.1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk gaan we in op de zeggenschap van leraren op schoolniveau. Allereerst bespreken we 

de formele afspraken over zeggenschap: welke afspraken zijn gemaakt over de zeggenschap van 

leraren over het onderwerp en de uitvoering van het beleid van de school? Vervolgens bekijken we de 

zeggenschap in de praktijk: welke rol hebben leraren in de dagelijkse praktijk ten aanzien van het 

onderwijskundig beleid? Hoe benutten leraren hun zeggenschap over de uitvoering van het 

onderwijskundig en kwaliteitsbeleid van de school? In hoeverre worden leraren door de 

medezeggenschapraad betrokken bij het vaststellen van de beleidsmatige en organisatorische kaders 

waarbinnen de professionele ruimte zich afspeelt? Hierna wordt de behoefte aan zeggenschap 

besproken en kijken we op welke aspecten zeggenschap volgens leraren ontbreekt of juist te rijkelijk 

aanwezig is. Ook kijken we in hoeverre leraren tevreden zijn met de mate van zeggenschap. Wanneer 

leraren aangeven dat zij ontevreden zijn over hun zeggenschap, bespreken we de oorzaken van deze 

ontevredenheid. We kijken hierbij naar de grootste verschillen tussen de nulmeting en deze éénmeting 

en naar de verschillen tussen een aantal achtergrondkenmerken van leraren. Tabellen met 

uitgebreide resultaten zijn te vinden in bijlage C. 

 
 
2.2. Formele afspraken over zeggenschap 

 

Figuur 1 laat de zeggenschap van leraren zien bij de ontwikkeling van het beleid en de protocollen van 

de school in 2009 en in 2013. De mate van zeggenschap kan variëren van het ontbreken van 

zeggenschap, het mogen voorstellen van wijzigingen, het mogen voorleggen van plannen tot het 

hebben van de beslissende stem. Voor de overzichtelijkheid tonen we hier twee categorieën: is de 

zeggenschap over een onderwerp vastgelegd en zo ja, hebben de leraren hier een beslissende stem 

in? Meer uitgebreide informatie is opgenomen in tabel 11. In 2009 werd de volgorde waarin de lesstof 

behandeld dient te worden, het minst vaak formeel vastgelegd in het beleid van de school (36%). In 

2013 echter wordt over dit aspect juist het meest vaak aangegeven dat leraren hier formeel een 

beslissende stem in hebben (67%). Eenzelfde patroon zien we bij het vastleggen van de didactiek en 

de inhoud van de lesstof in het beleid van de school. In 2009 gaf een derde van de leraren aan dat op 

beide aspecten formeel niets was vastgelegd en ruim een derde gaf aan dat men een beslissende 

stem had over deze twee aspecten. In 2013 geeft minder dan een vijfde van de leraren aan dat over 

de inspraak ten aanzien van didactiek en de inhoud van de lesstof niets is vastgelegd, formeel gezien. 

Ruim de helft van de leraren geeft echter aan dat zij op deze twee punten een beslissende stem 

hebben. Ook zijn er ontwikkelingen te zien waarbij minder zeggenschap van de leraar is ten opzichte 

van 2009. Zo is vergeleken met 2009 minder vaak formeel vastgelegd in protocollen welke 

disciplinaire maatregelen genomen mogen worden, hoe het leerlingvolgsysteem eruit ziet en hoe 

klachten en vragen afgehandeld moeten worden.  
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Wat de ontwikkeling van protocollen over het leerlingvolgsysteem en het omgaan met problemen van 

leerlingen betreft hebben leraren tegenwoordig minder vaak een beslissende stem. Zoals gezegd is 

het hebben van een beslissende stem niet de enige manier om inspraak te hebben over het beleid en 

de protocollen van een school. Ten opzichte van 2009 hebben leraren tegenwoordig vaker de 

mogelijkheid gekregen om een plan voor te stellen over het beleid rondom didactiek, extra-curriculaire 

activiteiten, de omgang met leerlingen en ouders en het internationaliseringsprogramma (tabel 11).  

 

 

Figuur 1 Mate van formeel vastgelegde zeggenschap over ontwikkeling beleid en 

protocollen, naar jaar (%) 
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Bron:  Enquête Zeggenschap 2009 en 2013. N(2009)=322, N(2013)=1.091. Significante verschillen 

zijn weergegeven in het zwart. 

 

Hoe ouder de leraar, hoe vaker men aangeeft een beslissende stem te hebben in de ontwikkeling van 

het beleid over extra-curriculaire activiteiten en begeleiding van stages. Tegelijk geven de oudere 

leraren daarnaast juist minder dan jongere leraren aan dat er over extra-curriculaire activiteiten, 

omgang met leerlingen, internationalisering, omgaan met problemen in de klas en afhandeling van 

klachten geen formele afspraken zijn (zie tabel 12). 
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Over het beleid met betrekking tot de omgang met leerlingen en ouders, de begeleiding van de stage, 

het omgaan met problemen in de klas, het leerlingvolgsysteem en disciplinaire maatregelen geven 

meer leraren met een tweedegraads dan met een eerstegraads bevoegdheid aan een beslissende 

stem te hebben (tabel 13).  

 

De grootste verschillen tussen leraren die lid zijn van de medezeggenschapsraad (MR) en leraren die 

geen lid zijn van de MR zijn te vinden in de mate van het hebben van een beslissende stem op het 

beleid over de volgorde van de lesstof: 62 procent van de niet-MR-leden geeft aan op dit punt een 

beslissende stem te hebben tegenover 53 procent van de MR-leden (tabel 14). Daarnaast vinden MR-

leden vaker dat er geen formele afspraken gemaakt zijn over het beleid ten aanzien van de inhoud en 

volgorde van de lesstof, de didactiek, keuze van leermiddelen en het leerlingvolgsysteem.  

 

Op kleine tot middelgrote scholen worden minder vaak formele afspraken gemaakt over de adviezen 

voor het vervolgonderwijs dan op grote tot zeer grote scholen, terwijl op de kleine/middelgrote scholen 

juist weer vaker formele afspraken gemaakt over extra-curriculaire activiteiten en begeleiding van 

stages dan op grote/zeer grote scholen. Op deze laatste groep scholen hebben leraren vaker een 

beslissende stem over de inhoud van de lesstof, de volgorde van de lesstof, de toetsingswijze. 

Leraren op grote tot zeer grote scholen hebben juist minder vaak een beslissende stem over de 

omgang met leerlingen en ouders, begeleiding van stages, omgaan met problemen in de klas en van 

leerlingen, het leerlingvolgsysteem en adviezen over vervolgonderwijs dan leraren op de kleinere 

scholen (tabel 15).  

 

De mate van inspraak verschilt op diverse aspecten tussen leraren lesgevend in de onderbouw met 

die van leraren lesgevend in de bovenbouw (tabel 16). De eerste groep geeft minder vaak aan dat er 

formele afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van het beleid gericht op de inhoud van de 

lesstof, didactiek, extra-curriculaire activiteiten en omgang met leerlingen en ouders. Ook de inspraak 

in de ontwikkeling van protocollen voor het omgaan met problemen in de klas, klachtenafhandeling, 

adviezen over het vervolgonderwijs en disciplinaire maatregelen wordt minder vaak formeel 

vastgelegd in de onderbouw dan in de bovenbouw. Leraren in de onderbouw geven daarnaast wél 

vaker dan hun collega’s in de bovenbouw aan dat zij een beslissende stem hebben, vooral wat betreft 

de begeleiding van de stage, omgang met ouders en adviezen voor vervolgonderwijs dan wel 

studiekeuze. 

 

Ten slotte de verschillen naar schooltype (tabel 17). Leraren van havo- en/of vwo-klassen geven vaker 

aan dan leraren pro/vmbo dat er geen formele afspraken zijn gemaakt over de inspraak in de 

ontwikkeling van protocollen over de afhandeling van klachten, adviezen over vervolgonderwijs en 

disciplinaire maatregelen. De grootste verschillen tussen deze twee groepen leraren zitten verder in 

de ontwikkeling van beleidsaspecten waar zij een beslissende stem hebben: leraren havo/vwo mogen 

vaker beslissen over de inhoud van de lesstof, volgorde van de lesstof en toetsingswijze. Leraren 

pro/vmbo daarentegen beslissen vaker over de ontwikkeling van beleid met betrekking tot de omgang 

met leerlingen en ouders en begeleiding van stages. Over de ontwikkeling van protocollen hebben 

leraren pro/vmbo in zijn algemeenheid vaker een beslissende stem dan leraren havo/vwo. 

 

Reflectie door schoolleiders 

In de gesprekken met schoolleiders hoorden we verschillen: de ene school legt veel formeel vast, 

bijvoorbeeld door bij de keuze voor nieuwe methodes een vaste checklist te gebruiken die ervoor zorgt 
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dat alle betrokkenen hun goedkeuring geven voor een methode wordt aangeschaft. Andere scholen 

leggen het minder strikt vast, maar kunnen bouwen op een cultuur waarin de zeggenschap van 

leraren als vanzelfsprekend plaats heeft gekregen. Door veel gesprekken klonk het geluid dat de 

schoolleiders eigenlijk ook niet precies weten wat ze vast móeten leggen. Toch staat het formele de 

praktijk niet in de weg. En daarin zie je verschil in leiderschapsstijl. De ene schoolleider hecht 

nadrukkelijk aan breed gedragen beslissingen, een ander vindt dat er zaken zijn waar je als directie 

prima alleen een besluit over kan nemen. Dat verschil in aanpak zit niet alleen aan de kant van de 

directie, maar heeft ook te maken met de ruimte die ze aan de ene leraar wel kunnen geven en aan 

de andere nog niet. Net als de ene leraar van nature meer zeggenschap neemt (vaak de jongere 

leraren) terwijl de ander gewend is te werken in een meer traditionele setting waarin directiebesluiten 

worden medegedeeld. 

 

 

2.3. Zeggenschap in de praktijk 

 

Feitelijke zeggenschap over ontwikkeling van beleid en protocollen 

In de vorige paragraaf is gekeken naar formeel vastgelegde afspraken rondom de inspraak van 

leraren inzake de ontwikkeling van het beleid en protocollen. In deze paragraaf kijken we naar de 

mate van inspraak in de praktijk. Over de inhoud van de lesstof, de volgorde van de lesstof en de 

didactiek heeft het merendeel van de leraren een beslissende stem in de dagelijkse praktijk. Ten 

opzichte van 2009 heeft men over deze onderwerpen zelfs nog vaker de beslissende stem gekregen. 

Dit geldt tevens voor de keuze van leermiddelen, toetsingswijze, omgang met leerlingen en ouders en 

het leerlingvolgsysteem (figuur 2). Een kwart van de leraren geeft aan dat zij over het 

leerlingvolgsysteem en de afhandeling van klachten in de praktijk geen zeggenschap hebben. Alleen 

over de adviezen voor vervolgonderwijs is er in 2013 vaker geen zeggenschap dan in 2009. Leraren 

hebben in 2013 daarnaast minder vaak alleen wijzigingen voorgesteld (alle beleidsaspecten) of 

plannen voorgelegd (merendeel van de beleidsaspecten). 
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Figuur 2 Mate van zeggenschap in de praktijk over beleid en protocollen, naar jaar (%) 
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Bron:  Enquête Zeggenschap 2009 en 2013. N(2009)=322, N(2013)=1.091. Significante verschillen 

zijn weergegeven in het zwart. 

 

Leraren van 56 jaar of ouder geven vaker aan dat er in de praktijk geen zeggenschap is over 

disciplinaire maatregelen dan hun jongere collega’s (Geen zeggenschap: <35 jaar: 14%; 36-55 jaar: 

21%; >56 jaar: 24%). Naar opleidingsniveau zien we een aantal verschillen in de mate van 

zeggenschap in de praktijk (tabel 19). Over de inhoud van de lesstof en de volgorde van de lesstof 

hebben eerstegraads leraren vaker de beslissende stem, terwijl over de begeleiding van de stage, 

omgaan met problemen in de klas, leerlingvolgsysteem en het nemen van disciplinaire maatregelen 

tweedegraads leraren vaker de beslissende stem hebben. Op grote scholen hebben leraren vaker de 

beslissende stem over de inhoud van de lesstof, volgorde van de lesstof en didactiek dan hun 

collega’s op kleinere scholen (tabel 20). Deze laatste mogen dan weer vaker de eindbeslissing nemen 

over de extra-curriculaire activiteiten, begeleiding van de stage en alle voorgelegde protocollen. Over 

een drietal aspecten mogen bovenbouwleraren in de praktijk vaker een beslissende stem geven dan 

onderbouwleraren: de inhoud van de lesstof, de volgorde van de lesstof en de toetsingswijze (tabel 

21). Over extra-curriculaire activiteiten, omgang met leerlingen en omgang met ouders hebben 

onderbouwleraren vaker een beslissende stem dan bovenbouwleraren. Ook over de protocollen wordt 

in de praktijk vaker beslist door onderbouwleraren dan door bovenbouwleraren. De mate waarin 
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leraren daadwerkelijk betrokken worden bij besluitvorming rondom disciplinaire maatregelen is ten 

opzichte van 2009 verminderd. Leraren die lesgeven in pro-/vmbo-klassen hebben in de praktijk 

minder vaak dan leraren die in havo-/vwo-klassen lesgeven een beslissende stem over de lesstof, 

didactiek en toetsingswijze (tabel 22). Zij hebben echter wel weer vaker de beslissende stem als het 

gaat om extra-curriculaire activiteiten, omgang met leerlingen en ouders en wanneer het gaat om de 

verschillende voorgelegde protocollen. 

 

Zeggenschap over keuze voor vak 

De mate van inspraak over welke vakken je geeft, was in 2009 al hoog, met 93 procent, maar in 2013 

geeft zelfs 97 procent aan dat zij zelf kunnen bepalen welke vakken zij onderwijzen (figuur 3). Op één 

procent na, geven alle bovenbouwleraren aan dat zij zelf de keuze hebben kunnen maken voor het 

gegeven vak; onder onderbouwleraren ligt dit wat lager met 96 procent die aangeeft deze keuze zelf 

te kunnen maken. Ook naar schooltype zijn er verschillen: alle havo-/vwo-leraren hebben zelf de 

keuze voor hun vak gemaakt; onder pro-/vmbo-leraren is dit lager met 95 procent (nog steeds is dit 

een overgrote meerderheid van de leraren). 

 

Figuur 3 Zeggenschap over de keuze voor gegeven vakken, naar jaar (%) 
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Bron:  Enquête Zeggenschap 2009 en 2013. N(2009)=321, N(2013)=1.091. Significante verschillen 

zijn weergegeven in het zwart. 

 

Stellingen ten aanzien van ervaren zeggenschap 

Om naast de formeel geregelde inspraak en de feitelijke inspraak op specifieke aspecten van het 

onderwijs een idee te krijgen van de mate waarin leraren zeggenschap ervaren, zijn de volgende 

stellingen in de vragenlijst aan hen voorgelegd: 

• De besluitvorming over onderwijskundige zaken is transparant. 

• Ik houd naast mijn lestaak geen tijd over om mee te denken over onderwijskundig beleid. 

• Ik ben op mijn school, binnen de wettelijke kaders, met collega-leraren verantwoordelijk voor de 

leerstofinhouden. 

• De eindverantwoordelijkheid voor werk dat wordt verricht door stagiairs, lio’s of klassenassistenten 

ligt op mijn school bij mijn direct leidinggevende. 

• Op mijn school ben ik de baas in mijn eigen klas. 

• Bij klachten over het onderwijsproces vraagt mijn school mij om een oordeel. 

 

De meerderheid van de leraren geeft aan binnen hun school samen met collega-leraren 

verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de leerstof (figuur 4). Ongeveer driekwart geeft daarbij aan 

zich “baas in eigen klas” te voelen. Andere zeggenschapsitems scoren minder uitgesproken positief: 

het is in de meerderheid van de scholen niet gebruikelijk om bij klachten over het onderwijsproces de 

leraren om een oordeel te vragen. Eén op de vijf leraren geeft aan dat bij hen op school de 

eindverantwoordelijkheid voor werk dat wordt verricht door stagairs, lio’s en klassenassistenten bij de 

direct leidinggevende ligt, ongeveer de helft geeft aan dat dat op hun school niet het geval is. 

Ongeveer een derde zegt zich te herkennen in de stelling dat er naast de lestaak geen tijd overblijft 
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om mee te denken over onderwijskundig beleid (eveneens een derde herkent zich hier niet in). Slechts 

24 procent vindt de besluitvorming rondom onderwijskundige zaken transparant op school.  

 

Figuur 4 Stellingen ten aanzien van zeggenschap, naar jaar (% (helemaal) van 

toepassing) 
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Bron:  Enquête Zeggenschap 2009 en 2013. N(2009)=304, N(2013)=1.091.  

 

In bijlage C zijn de tabellen waarin we significante verschillen tussen groepen leraren vonden, 

opgenomen. Daaruit blijkt ondermeer dat eerstegraads leraren zich vaker samen met collega’s 

verantwoordelijk voelen voor de leerstofinhoud dan tweedegraads leraren, iets dat nog veel sterker 

geldt voor havo-/vwo-leraren in vergelijking met pro-/vmbo-leraren. Aan bovenbouwleraren wordt 

vaker om een oordeel gevraagd wanneer er klachten zijn over het onderwijsproces. 

 

Verandering in de mate van zeggenschap 

Sinds de Convenantafspraken voortvloeiend uit het Actieplan Leerkracht! is er meer aandacht voor de 

zeggenschap van leraren. We vroegen de leraren of ze het gevoel hebben dat hun zeggenschap op 

school veranderd is. Ruim driekwart van de leraren heeft het gevoel dat dat niet het geval is, ondanks 

dat we eerder in dit hoofdstuk wel degelijk verschuivingen zagen. Eén op de tien leraren heeft het 

gevoel meer zeggenschap te hebben gekregen en even zo veel geven aan juist minder zeggenschap 

te ervaren. Wanneer we groepen vergelijken, zien we alleen een verschil tussen eerstegraads en 

tweedegraads leraren: tweedegraads leraren geven significant vaker aan minder zeggenschap te 

ervaren (13% vs. 8%). 

 

Figuur 5 Mate waarin zeggenschap van leraren is veranderd sinds Actieplan Leerkracht! 
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Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. N(2013)=1.091. 

 

Aan de leraren die aangaven meer zeggenschap te ervaren, hebben we gevraagd of ze dat toe wilden 

lichten. In figuur 6 zijn deze antwoorden gecategoriseerd. Leraren noemen het vaakst dat ze merken 



 

 19 

dat inspraak op een lager niveau vorm krijgt in hun school en leraren meer worden betrokken. Zoals 

een leraar zegt: “Advies en meedenken van de leraren wordt op prijs gesteld, gestimuleerd en daar 

waar leidinggevenden expertise vermoeden, wordt men persoonlijk uitgenodigd”. En: “Vroeger werden 

vernieuwingen opgedrongen, nu worden die eerst besproken met leraren en mogen die laatsten de 

beslissing nemen”. Ook de weg via de MR heeft bijgedragen aan meer zeggenschap: “Het instellen 

van een medezeggenschapsraad heeft daar enorm toe bijgedragen, omdat er door leidinggevenden 

verantwoording moet worden afgelegd over de keuzes”. 

 

Figuur 6 Reden waarom meer zeggenschap op school sinds Actieplan Leerkracht! 
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Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. N(2013)=66. 

 

Leraren die aangeven juist minder zeggenschap te ervaren, vinden dat de directie toch weer steeds 

meer zelf beslist. Een leraar licht dat als volgt toe: “Laatste jaren is de zeggenschap afgenomen. Door 

een predicaat zeer zwak zag de leiding zich genoodzaakt alles voor ons te beslissen. Weinig inbreng 

van de werkvloer leidt echter tot weinig betrokkenheid en verontpersoonlijking”. Een andere leraar 

meldt: “Onlangs heeft de directie aangegeven dat zij zich niet kunnen vinden in het convenant”. En we 

lazen: “De schoolleiding/directie is bang om controle te verliezen, daardoor heerst er een militair, 

dictatoriaal regime en dito gevoel op school. Iedereen loopt op zijn tenen en er heerst wantrouwen”. 

En zelfs als er formeel meer zeggenschap is, is de praktijk soms weerbarstig: “Ze horen ons maar 

luisteren slecht”. Ook wordt vaak genoemd dat een fusie of reorganisatie ervoor zorgde dat de 

inspraakstructuren veranderden, bijvoorbeeld door de komst van een managementteam dat verder 

van de leraren af komt te staan op de groter geworden school. Zoals een leraar verwoordt: “Door een 

ingrijpende reorganisatie van de school is deze nu meer top-down georganiseerd en is er een grote 

ruimte ontstaan tussen de werkvloer en het (centrale) management”. Ook wordt de afname in 

zeggenschap in een aantal gevallen veroorzaakt door krapper wordende financiën: “Bezuinigingen 

wegen zwaarder dan argumenten”. 
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Figuur 7 Reden waarom minder zeggenschap op school sinds Actieplan Leerkracht! 
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Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. N(2013)=66. 

 

Reflectie door schoolleiders 

Het beeld dat de invloed van leraren op de ontwikkeling van diverse protocollen is afgenomen en op 

meer praktische zaken in en rondom de les juist is toegenomen, wordt door de meeste 

schooldirecteuren herkend: er is in de afgelopen jaren een veelheid aan protocollen en regels op de 

scholen afgekomen, die niet altijd in volledige samenspraak zijn vast te stellen en vaak zelfs weggezet 

worden bij ondersteunende afdelingen. Eén van de directeuren noemde het voorbeeld van de wet- en 

regelgeving rondom passend onderwijs: “De wet- en regelgeving voor passend onderwijs wordt veel 

strikter, handelingsplannen moeten aan meer eisen voldoen. Het traject wordt daarmee wel duidelijker 

maar dat wordt waarschijnlijk gevoeld als minder zeggenschap”. Ook geeft een directeur aan dat het 

vaststellen van protocollen vaak via de MR loopt. Dat leraren veel zeggenschap ervaren over dingen 

die direct hun primaire taak raken, vinden de directeuren doorgaans terecht. De schoolleiders leggen 

niet direct een link met het Actieplan Leerkracht als het gaat om het toenemen van de zeggenschap. 

Reden voor de verandering wordt meer gezocht in de stijl van de nieuwe generatie leraren: “Het is een 

generatie die inderdaad eerst wil overleggen en dan aan de slag wil gaan. Terwijl ik meer uit de 

opvoedsituatie kom van "kom op, dit gaan we doen, later praten we er wel over". Om het zwart/wit te 

zeggen: de nieuwe generatie leraren past beter in de cultuur van meer zeggenschap en dialoog”. 

 

 

2.4. Indirect zeggenschap uitoefenen: de rol van de MR 

 

Leraren kunnen ook indirect hun zeggenschap laten gelden: via de personeelsgeleding van de (G)MR 

– de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Elke school is verplicht een MR te hebben, in 

het voortgezet onderwijs moet deze bestaan uit personeel, ouders en leerlingen. De MR heeft drie 

soorten rechten. Ze hebben “informatierecht”: het recht om door het schoolbestuur tijdig geïnformeerd 

te worden over zaken die de MR aangaan. Ook heeft de MR “adviesrecht”: het recht om op alle 

besluiten van het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd advies te geven. Tot slot heeft de MR 

“instemmingsrecht”: met bepaalde schoolbesluiten moet de MR instemmen voordat ze van kracht 

kunnen worden, bijvoorbeeld bij een verandering van onderwijskundige doelstellingen en het 

formatiebeleid. Van de leraren die aan dit onderzoek deelnamen, is 13 procent zelf lid van een MR (in 

2009 gold dat voor 7%). In deze paragraaf bekijken we de rol van de MR binnen de scholen: wordt de 

MR betrokken bij beleidsdocumenten? En betrekken de leraren die deel uitmaken van de MR op hun 

beurt de overige leraren bij het vaststellen van standpunten aangaande die beleidsdocumenten? In 

het laatste deel van deze paragraaf evalueren we kort de werkwijze van de MR aan de hand van twee 

stellingen. 
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Betrokkenheid bij beleidsdocumenten 

De MR is in vergelijking met 2009 vaker betrokken bij het ontwikkelen bij het opstellen van de 

begroting (figuur 8). Andere zaken zijn meer stabiel: voor zover de leraren het weten, is de MR bij de 

meeste beleidsonderwerpen wel betrokken. Eén uitzondering: het examenreglement. Een aanzienlijk 

deel van de leraren (de weet-niet-categorie buiten beschouwing latend) geeft aan dat de MR daar 

buiten gelaten wordt.  

 

Figuur 8 Is de MR betrokken bij de ontwikkeling van beleidsdocumenten?, naar jaar (%) 
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Bron:  Enquête Zeggenschap 2009 en 2013. N(2009)=308, N(2013)=1.091. Significante verschillen 

zijn vetgedrukt weergegeven. 

 

Mate waarin MR leraren betrekt 

Om de invloed van leraren via de MR te meten, is gevraagd of de MR de leraren bij het vaststellen 

van standpunten betrekt (figuur 9). De onbekendheid óf de MR het lerarenteam betrekt bij het 

vaststellen van standpunten over beleidsdocumenten is sinds de nulmeting verbeterd. Leraren zijn ten 

opzichte van 2009 vaker betrokken bij het vaststellen van standpunten ten aanzien van het schoolplan 

en de begroting. Ten aanzien van het visiedocument zien we zowel het percentage dat wel betrokken 

is, stijgen als het percentage dat niet betrokken is. 
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Figuur 9 Betrekt de MR het lerarenteam bij het vaststellen van standpunten t.a.v. 
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Bron:  Enquête Zeggenschap 2009 en 2013. N(2009)=303, N(2013)=1.091. Significante verschillen 

zijn vetgedrukt weergegeven. 

 

Waardering werkwijze MR 

Het oordeel over de werkwijze van de MR (figuur 10) is sinds 2009 onveranderd. Ruim veertig procent 

geeft aan dat de MR voldoende rekening houdt met de mening van leraren en bijna de helft vindt dat 

de MR voldoende actief is richting het management van hun school. 

 

Figuur 10 Stellingen over de werkwijze van de MR, naar jaar (% (helemaal) van toepassing) 
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Bron:  Enquête Zeggenschap 2009 en 2013. N(2009)=308, N(2013)=1.091.  

 

Reflectie door schoolleiders 

Een van de schoolleiders benoemt dat bij het groter worden van de school de inspraakstructuur ook 

verandert. Op een kleine school loop je gemakkelijk even bij elkaar binnen, in een grotere school loopt 

de inspraak automatisch vaak wat meer gecentraliseerd via de bestaande medezeggeschapsorganen 

en ad-hoc-klankbordgroepen met een afvaardiging vanuit het team, zonder nog iedere individuele 

leraar bij alles te betrekken. 
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2.5. Behoefte aan zeggenschap 

 

In deze paragraaf gaan we in op de behoefte aan zeggenschap: wat is voor leraren een ideale mix 

van zeggenschap uitoefenen en lesgeven? Zijn er zaken waar leraren graag meer zeggenschap over 

zouden willen hebben of zijn er omgekeerd dingen waarover de zeggenschap wat de leraren betreft 

wel iets minder mag? Bijna alle leraren vinden dat de verantwoordelijkheid voor de leerstofinhouden 

bij henzelf en bij hun collega-leraren moet liggen (figuur 11). Beslissingen die te maken hebben met 

onderwijs moeten volgens het merendeel van de leraren gedragen worden door alle leraren. Deze 

behoefte is sinds 2009 gestegen van 78 procent naar 86 procent in 2013. De overige stellingen 

werden in 2013 voor het eerst aan de leraren voorgelegd, een vergelijking met 2009 is daarbij dus niet 

mogelijk. In 2013 zien we dat bijna alle leraren vinden dat de leraar zich moet kunnen richten op het 

lesgeven (84%) en dat bijna driekwart vindt dat het doorhakken van knopen bij de leidinggevenden 

hoort te liggen.  

 

Figuur 11 Stellingen ten aanzien van behoefte aan zeggenschap, naar jaar (% (helemaal) 

van toepassing) 
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Bron:  Enquête Zeggenschap 2009 en 2013. N(2009)=304, N(2013)=1.091. Significante verschillen 

zijn weergegeven in het zwart 

 

We zien hierin verschillen tussen leraren (zie bijlage C). Opmerkelijke verschillen zijn bijvoorbeeld dat 

jongere leraren beduidend vaker van mening zijn dat de leidinggevende de knoop doorhakt, ook als er 

weerstand is bij sommige collega’s (tabel 27) en dat zowel pro-/vmbo-leraren (tabel 30) als leraren op 

kleine tot middelgrote scholen (tabel 28) vaker van mening zijn dat niet-lesgebonden taken een 

welkome afwisseling zijn op de lesgebonden taken. Bijna één op de tien onderbouwleraren geeft aan 

dat beslissingen over de lesinhoud tot het takenpakket van een schooldirecteur horen (tabel 29). 

Daarin scoren ze hoger dan de andere leraren. 

 

In twee open vragen is de leraren gevraagd of er zaken zijn waar ze meer en juist minder 

zeggenschap over zouden willen hebben. Een groot deel vindt het goed zoals het is. Leraren die 

wensen hebben voor meer zeggenschap, noemden (top 10):  

• onderwijskundig beleid (62 keer genoemd); 

• personeelsbeleid (62 keer genoemd); 

• didactiek (54 keer genoemd); 

• (jaar)rooster en lessentabel (40 keer genoemd); 
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• toetsing en examinering (33 keer genoemd); 

• gedrag leerlingen (30 keer genoemd); 

• leermiddelen (30 keer genoemd); 

• taakbeleid (29 keer genoemd); 

• disciplinaire maatregelen (26 keer genoemd); 

• financieel (25 keer genoemd). 

 

Een leraar geeft op de volgende manier aan waarom meer zeggenschap over zaken die direct het vak 

van de leraar raken gewenst is: “Werkvormen en klassen en disciplineregels, omdat wij daar mee 

moeten leven in het veld en het managementteam zich weer opsluit in hun kantoren daarna ”. Ook 

licht een leraar toe waarom het opstellen van lessentabellen wat inspraak van leraren behoeft: “De 

school bepaalt de verdeling van de uren over de leerjaren heen. Maar dat is niet goed verdeeld. In de 

brugklas komen we uren te kort en moeten we met een sneltreinvaart door de stof heen”. 

 

De wens voor minder zeggenschap is er minder bij leraren (“Die medezeggenschap is al zo minimaal 

dat het niet denkbaar is dat dáár nog wat vanaf kan!”). Zaken die het meest frequent genoemd zijn:  

• algemene zaken (8 keer genoemd); 

• disciplinaire maatregelen (7 keer genoemd); 

• leerlingbegeleiding (5 keer genoemd); 

• administratie (3 keer genoemd). 

 

De behoefte aan minder zeggenschap over algemene zaken is bijvoorbeeld als volgt beschreven: 

“Algemene zaken als schoolregels, koers, identiteit. We hebben hier vaak te veel zeggenschap over 

en verzanden in zinloze discussies over marginale zaken. We hebben het veel te weinig over de 

leerlingen” en “Het eindeloze gediscussieer over kleine dagelijkse zaken”. En met betrekking tot de 

disciplinaire maatregelen lazen we: “Het zelf verzinnen van straf bij bijvoorbeeld herhaaldelijk 

kauwgom in de klas. Op een vorige school waren consequenties schoolbreed hetzelfde. Nu heb ik zelf 

de zeggenschap erover en dat is verwarrend en lastig”. 

 

Reflectie door schoolleiders 

De schoolleiders noemen geen onderwerpen waarover de leraren in hun school nu expliciet meer 

zeggenschap zouden moeten krijgen. Wel benadrukt een aantal schoolleiders dat met de groei van de 

zeggenschap nu ook de vervolgstap gezet moeten worden: leraren moeten ook verantwoordelijkheid 

nemen bij het uitvoeren van het beleid dat ze mee ontwikkelden en zich verantwoorden over de 

opbrengsten: “Zeggenschap geeft verantwoordelijkheid om er ook naar te handelen”. Wensen voor 

minder zeggenschap zijn er ook niet veel, één directeur noemt administratieve rompslomp als 

aspecten waarbij het “prettig voor iedereen is als iedereen zich daar minder mee hoeft te bemoeien”. 

Een andere directeur noemt nog dat de school te maken heeft met “een kleine groep docenten die 

streeft naar medebestuur en overal over wil stemmen. Daar gaat de schoolleiding niet in mee”. 

 

 

2.6. Waardering van zeggenschap  

 

Hoe waarderen leraren hun zeggenschap? En wat is de oorzaak van eventuele ontevredenheid over 

hun zeggenschap? Deze vragen worden in voorliggende paragraaf beantwoord. 
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Tevredenheid over zeggenschap 

Leraren zijn in meerderheid tevreden over de mate waarin ze invloed hebben op de aspecten die 

raken aan de kern van het leraarsberoep: de volgorde van de lesstof, de lesinhoud en de gebezigde 

didactiek. Dat was in 2009 zo en blijft in 2013 onveranderd. Leraren zijn het minst tevreden met de 

inspraak die ze hebben op de begeleiding van stages, zaken omtrent de keuze voor en het gebruik 

van het leerlingvolgsysteem en het internationaliseringsbeleid op school. De tevredenheid hierover 

stijgt overigens wel in vergelijking met vier jaar terug. 

 

Figuur 12 Tevredenheid over zeggenschap ten aanzien van het onderwijskundig beleid, 
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Bron:  Enquête Zeggenschap 2009 en 2013. N(2009)=319, N(2013)=1.091. Significante verschillen 

zijn weergegeven in het zwart 

 

In bijlage C zijn wederom tabellen opgenomen waarin groepen met elkaar vergeleken zijn. Het is 

interessant te constateren dat oudere leraren beduidend meer tevreden zijn over onder andere de 

mate waarin ze invloed hebben op de gebruikte didactiek en toetsingswijze (tabel 31). Eerstegraads 

leraren zijn vaker dan tweedegraads leraren tevreden over hun zeggenschap over de keuze voor 

leermiddelen en over de mate van inspraak bij het internationaliseringsbeleid (tabel 32). Leraren op 

kleine/middelgrote scholen zijn meer tevreden over hun inspraak bij het omgaan met problemen van 

leerlingen. De leraren op de (zeer) grote scholen zijn op hun beurt vaker tevreden over de 
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zeggenschap over didactiek, keuze voor leermiddelen, wijze van toetsen en over internationalisering 

(tabel 33). Bovenbouwleraren geven vaker aan tevreden te zijn over de autonomie die ze hebben ten 

aanzien van de lesinhoud, toetsingswijze, extra-curriculaire activiteiten, internationalisering en 

begeleiding van stage (tabel 34). Havo-/vwo-leraren zijn in vergelijking met pro-/vmbo-leraren vaker te 

spreken over hun zeggenschap over extra-curriculaire activiteiten, internationalisering en het 

ontwikkelen van protocollen om om te gaan met problemen in de klas (tabel 35).  

 

De leraren die aangeven ontevreden te zijn met de zeggenschap die ze over een of meerdere van de 

voorgelegde aspecten ervoeren, hebben we gevraagd hun ontevredenheid toe te lichten. 

Ontevredenheid hangt met stip samen met een gevoel van geconfronteerd worden met top-down-

beleid, waarbij besluiten worden opgelegd zonder dat leraren daarin betrokken zijn. Een greep uit de 

antwoorden: “Weinig invloed op het traject van besluitvorming: grote verantwoordelijkheid in de 

uitvoering”, “Zaken worden er soms doorgedrukt en passen lang niet altijd goed bij de dagelijkse 

praktijk”, “Wij kunnen als docenten bijna geen inbreng hebben in de manier waarop leerlingen zouden 

moeten worden aangepakt. Alles wordt door de teamleiding van tafel geveegd. Onze teamleider is 

nogal autoritair en hecht veel belang aan zijn status als teamleider”. Een ander redelijk vaak genoemd 

aspect is onduidelijkheid in het beleid of zelfs het ontbreken daarvan: “Ik draag als leerkracht wel veel 

van de verantwoordelijkheid, maar vanwege het ontbreken van beleid heb je geen houvast en kan de 

directie soms zeer onvoorspelbaar en negatief uit de hoek komen” en “Beleid in deze onduidelijk - er 

lijkt nauwelijks een lijn in te bestaan. Veel is afhankelijk van toeval en in een enkel geval wordt er het 

een en ander onder het vloerkleed geveegd”. Op de andere kant van de medaille zorgen te strikte 

regels en protocollen juist ervoor dat dingen aanvoelen als te veel vast getimmerd: “Algemene regels 

en protocollen dekken niet altijd de praktijksituatie en rigide handhaving ervan wekt wel eens irritatie” 

en “Leraar kan eigen specifieke kwaliteiten niet benutten, doordat veel al vaststaat of is afgesproken”. 

En een enkele leraar geeft aan het gevoel te hebben alleen nog bezig te zijn met documenteren en 

verantwoorden “Ik ben inmiddels administrateur geworden i.p.v. docent te zijn, zonder dat ik daar zelf 

enige zeggenschap in heb”. 

 
 
2.7. Belemmeringen  

 

Belemmeringen voor het uitoefenen van zeggenschap hebben vooral te maken met het idee dat het 

altijd dezelfde leraren zijn die zeggenschap hebben, met dat men te weinig tijd heeft voor 

zeggenschap, met de onduidelijke organisatie van de besluitvorming en met de constatering dat 

sommige zaken als taak bij de MR zijn neergelegd (figuur 13). Er zijn wat de belemmeringen betreft, 

geen significante verschillen met 2009. 
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Figuur 13 Belemmeringen voor uitoefenen van zeggenschap (% enigszins/helemaal) 
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Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. N(2009)=157, N(2013)=573. Omdat in 2013 alleen 

respondenten die ontevreden waren over de zeggenschap over één of meerdere genoemde 

onderwerpen deze vraag hebben gekregen, is de selectie met terugwerkende kracht ook op die 

manier voor 2009 gemaakt. 

 

Er zijn drie groepen waar zich verschillen in ervaren belemmeringen voordoen (bijlage C). Jongere 

leraren geven vaker aan te weinig tijd te hebben voor zeggenschap en vaker sommige taken als 

uitsluitend het werkterrein van de MR te zien (tabel 36). Niet-MR-leden geven vaker aan dat 

onduidelijke besluitvorming hen belemmert zeggenschap uit te oefenen, ook hebben ze aanzienlijk 

vaker geen zicht op de mogelijkheden om inspraak te leveren (tabel 37). Vergelijken we tot slot 

onderbouw en bovenbouw, dan zien we dat de onderbouwleraren op meer punten een belemmering 

voor het uitoefenen van hun zeggenschap ervaren dan de bovenbouwleraren. Onderbouwleraren 

ervaren vaker de onduidelijkheid van de besluitvorming aan als belemmering, laten zich weerhouden 

door de ervaring dat het eigenlijk altijd dezelfde leraren zijn die hun inspraak al laten gelden en 

hebben ook beduidend minder zicht op de mogelijkheden om zeggenschap uit te oefenen (tabel 38).  

 

Reflectie door schoolleiders 

Schoolleiders herkennen deze belemmeringen ook wel in hun eigen scholen. Toch vinden de meeste 

schoolleiders dat leraren ook echt nadrukkelijk meer moeten leren gebruik te maken van de 

professionele ruimte die ze krijgen en zich niet te verschuilen achter excuses om het niet te doen. 

“Docenten moeten in hun professionalisering leren om zelf meer in regie te komen” en “Ik vind het 

jammer dat deze leraren altijd in een soort slachtofferrol gaan zitten en tijd is HET argument om iets 

niet te hoeven doen. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Ik denk dat leraren tijd genoeg hebben 

om hun verantwoordelijkheid te nemen en zeggenschap te hebben in het proces”. Toch speelt 

tijdgebrek ook een enkele schoolleider zelf parten als het aankomt op het scheppen van duidelijkheid 

in besluitvormingsprocessen: “Dus krijgen we soms wel het verwijt, en dat is ook wel terecht, dat we 

soms dingen niet goed communiceren. Maar dat heeft ook met een tijdgebrek aan onze zijde te 

maken. Je kan ook bijna niet alles met iedereen communiceren, want dan kom je niet meer aan 

werken toe”. Veel schoolleiders erkennen daarin hun eigen verantwoordelijkheid: “De schoolleiding 

moet er zeer alert op zijn dat ze een forse kennisvoorsprong heeft op docenten met betrekking tot 

processen en besluitvorming. Duidelijke en heldere communicatie is zeer belangrijk en checken of 

boodschap goed is geland. Daarin heeft de school zeker nog wat te verbeteren”. 
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2.8. Conclusie 

 

In dit hoofdstuk is zeggenschap op schoolniveau in kaart gebracht. We zagen dat de beslissende 

stem van leraren inzake bepaalde protocollen (omgaan met individuele problemen van leerlingen, 

leerlingvolgsysteem, afhandeling van klachten, adviezen vervolgonderwijs/studiekeuze en disciplinaire 

maatregelen) is afgenomen sinds 2009. Daarnaast is echter de beslissende stem van leraren als het 

gaat om inhoud van de les(stof), volgorde lesstof, didactiek, keuze leermiddelen, toetsingswijze, extra-

curriculaire activiteiten en begeleiding stage toegenomen. Het vaakst worden de volgorde van de 

lesstof, de didactiek en de inhoud van de les formeel vastgelegd. We zien dat ook terug in de praktijk: 

over deze drie aspecten heeft het merendeel van de leraren een beslissende stem. De mate van 

zeggenschap over deze aspecten en ook een aantal andere is ten opzichte van 2009 significant 

toegenomen. Bijna alle leraren hebben zelf het vak gekozen waarin ze lesgeven, dat percentage is 

eveneens ten opzichte van 2009 gestegen. Terugkijkend naar de periode voor het Actieplan 

Leerkracht!, heeft driekwart van de leraren ondanks de feitelijk geconstateerde veranderingen in 

zeggenschap, toch niet het gevoel dat die zeggenschap veranderd is. De invloed via de MR 

(uitgedrukt in de mate waarin de MR het lerarenteam bij het vaststellen van standpunten betrekt) is 

met betrekking tot de begroting en het visie-document verbeterd. Leraren die behoefte hebben aan 

meer zeggenschap, koppelen dat vooral aan behoefte aan inspraak bij onderwijskundig beleid, bij 

personeelsbeleid en bij didactiek. Ze geven vrijwel allemaal aan dat de verantwoordelijkheid voor 

leerstofinhouden strikt bij de leraren zelf ligt en een meerderheid vindt daarnaast dat het onderwijs 

breed gedragen moet worden door alle leraren. Een te veel aan zeggenschap wordt ervaren op het 

moment dat de zeggenschap verzandt in “zinloze discussies over marginale zaken”. Leraren zijn in 

meerderheid tevreden over de mate waarin ze invloed hebben op de aspecten die het dichtst bij hun 

primaire taak staan (volgorde lesstof, lesinhoud, didactiek).  

Ontevredenheid over de zeggenschap is veelal terug te voeren op een ervaring van top-down 

besluitvorming waarbij leraren zich niet gehoord voelen, onduidelijke besluitvormingslijnen en soms te 

strikte regels en protocollen. Belemmeringen voor het uitoefenen van zeggenschap hebben ermee te 

maken dat leraren er tegenaan lopen dat het altijd dezelfde leraren zijn die zeggenschap ‘nemen’, met 

gebrek aan tijd, een onduidelijk besluitvormingsproces en met het idee dat sommige zaken nu 

eenmaal al bij de MR als taak zijn gelegd. 
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3. Professionele ruimte en 
schoolcultuur 

3.1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op verschillen tussen scholen in de mate waarin zeggenschap 

handen en voeten krijgt of reeds heeft gekregen. In de nulmeting zagen we al op een aantal plaatsen 

dat de ruimte die leraren krijgen om hun professionaliteit in de school tot recht te laten komen, voor 

een belangrijk deel afhankelijk is van de ruimte die ze hiervoor krijgen van de direct leidinggevende, 

maar ook van hun collega-leraren. Sinds de Convenantafspraken voortvloeiend uit het Actieplan 

Leerkracht! is er meer aandacht voor de zeggenschap van leraren gekomen. In dit hoofdstuk bekijken 

we of we sinds 2009 veranderingen in de cultuur op de scholen zien: is er daadwerkelijk meer ruimte 

voor inspraak van leraren? We gaan hierbij in op de rol van de schoolleider, de cultuur/het klimaat 

binnen de scholen, de wijze waarop leraren zich verantwoorden over kwaliteit en resultaten en heel 

praktisch: de frequentie waarin er formeel en informeel overlegd wordt en de onderwerpen die daarbij 

aan bod komen. Aan het eind van het hoofdstuk maken we de balans op: is er daadwerkelijk meer 

ruimte voor zeggenschap gekomen en welke omstandigheden zijn daarbij het meest bevorderend 

gebleken? 

 

 

3.2. Schoolcultuur 

 

In deze paragraaf geven we een schets van de schoolcultuur waarin de professionele ruimte al dan 

niet actief vorm krijgt. We beginnen met een beschrijving van de rol van de direct leidinggevende, van 

de cultuur/het klimaat binnen de school en van de mate waarin de professionele ruimte van leraren op 

de scholen ontwikkeld is (zelfinschatting aan de hand van drie ontwikkelingsfases). Bij de beschrijving 

van de ontwikkelingsfase van de professionele ruimte leggen we eveneens een link terug naar de 

eerste twee aspecten (rol van de schoolleider en cultuur/klimaat). 

 

Rol van de schoolleider 

De ruimte die er voor leraren op school is voor zeggenschap, wordt medebepaald door de ruimte die 

daarvoor vanuit de leidinggevende wordt gecreëerd. In de vragenlijst onder de leraren hebben we de 

rol van de schoolleider op basis van zeven stellingen in kaart gebracht: 

• Ik ervaar duidelijkheid van mijn direct leidinggevende over personeelsbeslissingen. 

• Mijn direct leidinggevende zorgt ervoor dat ik word betrokken bij belangrijke beslissingen. 

• Mijn direct leidinggevende hecht meer waarde aan mijn oordeel dan aan protocollen en regels. 

• Ik krijg van direct leidinggevende de kans ontwikkelingen in mijn vakgebied bij te houden. 

• Ik krijg van mijn direct leidinggevende voldoende mogelijkheden voor professionalisering. 

• Ik word door mijn direct leidinggevende aangemoedigd om zelf beslissingen te nemen. 

• Mijn direct leidinggevende zorgt ervoor dat ik mij helemaal kan richten op mijn primaire taak: 
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lesgeven. 

 

Zo’n tweederde van de leraren vindt dat hun leidinggevende hen voldoende kans biedt om 

ontwikkelingen in het vakgebied bij te houden, voldoende aanmoedigt om zelf beslissingen te nemen 

en voldoende mogelijkheden biedt om zich als leraar verder te professionaliseren (figuur 14). In 

mindere mate vinden ze dat hun schoolleider altijd even transparant is over personeelsbeslissingen en 

leraren voldoende bij belangrijke beslissingen betrekt. Het minst vinden de leraren dat de 

leidinggevende ervoor zorgt dat de leraar zich kan richten op zijn primaire taak: het lesgeven, en dat 

de leidinggevende wellicht te veel vasthoudt aan regels en protocollen, meer dan dat hij waarde hecht 

aan het oordeel van de leraren zelf. De oordelen van de leraren over de rol van de leidinggevende zijn 

ten opzichte van 2009 niet significant veranderd.  

 

Figuur 14 Stellingen ten aanzien van de rol van de direct leidinggevende, naar jaar (% 

(helemaal) van toepassing) 
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Bron: Enquête Zeggenschap 2009 en 2013. N (2009)=305, N (2013)= 1.091;geen significante 

verschillen naar jaar. 

 

We zien daarin in 2013 wel verschillen tussen leraren. Jongere leraren geven vaker dan oudere 

leraren aan dat hun leidinggevende hen aanmoedigt om zelf beslissingen te nemen (<=35: 68%, 

>=55: 52%; niet in figuur of tabel). Daarnaast geven de leraren met een eerstegraads lerarenopleiding 

in vergelijking met tweedegraads opgeleide leraren vaker aan dat hun leidinggevende hen kansen 

biedt om ontwikkelingen in het vakgebied bij te houden en eveneens voldoende mogelijkheid biedt 

voor professionalisering (tabel 39 in 0). Ook zijn er verschillen naar grootte van de school. Leraren op 

(zeer) grote scholen geven vaker aan dat ze van hun leidinggevende de kans krijgen ontwikkelingen 

op het vakgebied bij te houden en dat hun leidinggevende ervoor zorgt dat leraren zich helemaal 

kunnen richten op hun primaire taak (tabel 40). In de vergelijking van leraren werkzaam in de onder- 

en bovenbouw vinden we ook significante verschillen (tabel 41): bovenbouwleraren vinden hun 

leidinggevende vaker duidelijk over personeelsbeslissingen, vinden dat de leidinggevende vaker de 

kans biedt om ontwikkelingen in het vakgebied bij te houden en ook vaker dat hun leidinggevende 

voldoende ruimte schept voor professionalisering. Verder geven leraren die lesgeven in havo-/vwo-

klassen in vergelijking met leraren in praktijkonderwijs en vmbo relatief vaak aan dat ze de kans 

krijgen ontwikkelingen in het vakgebied bij te houden, eveneens voldoende mogelijkheden voor 

professionalisering en de ruimte om zich volledig op het lesgeven te richten (tabel 42). 
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Cultuur en klimaat op school 

De sfeer op school is ook medebepalend voor de mate waarin leraren zich ‘vrij’ voelen om 

zeggenschap uit te oefenen. Professionele ruimte vraagt om een eerlijke dialoog, openheid, 

betrokkenheid en het gevoel in elk geval ook serieus genomen worden.  

 

Om de cultuur en het klimaat op school (enigszins) in kaart te brengen, zijn de volgende stellingen aan 

de leraren voorgelegd: 

• Op mijn school wordt gestimuleerd dat leraren kennis delen. 

• Ik voer met mijn collega’s eerlijke discussies. 

• Ik vermijd gesprekken met collega-leraren over onderwijsinhoudelijke zaken. 

• Bij mij op school vinden we dat goed onderwijs geven teamwerk is. 

• Door de hoge werkdruk op mijn school heb ik weinig tijd voor professionele ontwikkeling. 

• Ideeën die ik bij de direct leidinggevende aandraag, worden nooit echt gebruikt bij het vaststellen 

van beleid. 

• Iedere leraar heeft een eigen manier van lesgeven, daar hebben collega’s niets over te zeggen. 

• Op mijn school weet de schoolleiding het werk van iedere leraar op waarde te schatten. 

• Ik kan met problemen altijd bij collega’s terecht. 

• Ik voel mij betrokken bij wat er op school speelt. 

 

Leraren voelen zich in meerderheid betrokken bij wat er op school speelt en ervaren dat ze bij 

problemen aan kunnen kloppen bij collega’s (figuur 15). Er worden op school eerlijke discussies met 

elkaar gevoerd. Wel komt de tijd die er is voor professionele ontwikkeling bij iets meer dan de helft van 

de leraren in het geding door hoge werkdruk. Ten opzichte van 2009 ervaren leraren minder het 

gevoel van “goed onderwijs is teamwerk” en geven zij eveneens minder vaak aan dat kennisdeling 

tussen leraren wordt gestimuleerd en dat de schoolleiding het werk van iedere leraar op waarde weet 

te schatten. Die afname bij het gestimuleerd worden van kennisdeling heeft er niet toe geleid dat 

leraren dan meer de klasdeur dicht houden: ze zijn het juist significant vaker oneens met de stelling 

dat collega’s niets te zeggen zouden hebben over elkaars lesgeven, ook is er bijna geen leraar die op 

een school werkt waar gesprekken over de inhoud van het onderwijs uit de weg worden gegaan. Bijna 

een kwart (en dat is toch een aanzienlijk deel!) van de leraren geeft overigens aan dat ideeën die ze 

bij de direct leidinggevende aandragen, nooit echt gebruikt worden bij het vaststellen van beleid. 
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Figuur 15 Stellingen ten aanzien van cultuur en klimaat op school, naar jaar (% (helemaal) 

van toepassing) 
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Bron:  Enquête Zeggenschap 2009 en 2013. N (2009)=301, N (2013)=1.091; significante verschillen 

(p<0,05) zijn weergegeven in het zwart. 

 

De antwoorden van de leraren die in 2013 de vragenlijst hebben ingevuld, hebben we ook hier tussen 

een aantal groepen vergeleken. Wanneer groepen significant van elkaar verschillen, hebben we 

daarvan een tabel in bijlage D opgenomen. Het gaat te ver om hier alle verschillen te beschrijven, 

maar opmerkelijke verschillen zijn bijvoorbeeld dat oudere leraren vaker van mening zijn dat collega’s 

niets te zeggen hebben over de manier van lesgeven van een andere collega (tabel 43). Leraren die 

werken op kleine/middelgrote scholen geven vaker aan dat bij hen goed onderwijs teamwerk is, iets 

dat we op scholen ook vooral in de onderbouw zien (tabel 45 en tabel 46). Een opmerkelijk verschil 

tussen leraren die lesgeven in het praktijkonderwijs of het vmbo en leraren die op havo/vwo lesgeven 

is dat de pro-/vmbo-leraren beduidend minder vaak aangeven dat kennisdelen wordt gestimuleerd en 

er op school eerlijke discussies met collega’s worden gevoerd (tabel 47).  

 

Mate van professionele ruimte 

Tijdens de gesprekken die het CAOP/SBO in 2011 met scholen voerde over het professioneel statuut 

is gaande de discussies een fasering ontstaan van de mate waarin professionele ruimte binnen 

scholen is geïntegreerd. Er zijn daarbij drie fasen onderscheiden. 

 

Fase 1:  Op mijn school maken we voor het eerst kennis met het begrip, geven er betekenis 

aan en maken we het ons daardoor eigen. 

Fase 2:  Op onze school zijn we bezig professionele ruimte verder vorm te geven, te 

experimenteren en onderzoeken wat het kan opleveren en creëren we op die manier daadwerkelijk 

professionele ruimte. 

Fase 3:  Op mijn school is er al een behoorlijke mate van helderheid over het idee van 

professionele ruimte en de rol en verantwoordelijkheid van alle betrokkenen; er is een cultuur van 

dialoog, feedback geven aan elkaar en verantwoording afleggen. Er wordt gewerkt aan 

randvoorwaarden en borging, de benodigde infrastructuur voor professionele ruimte. 
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In de vragenlijst van 2013 hebben we de leraren deze drie fases voorgelegd en hen gevraagd in welke 

van de omschrijvingen zij de situatie op hun school het best herkennen. In figuur 16 is te zien dat de 

meeste leraren (44%) vinden dat hun school zich in fase 2 bevindt. Ze zijn er serieus mee aan de slag 

en hebben stappen gezet, maar ze zijn er nog niet helemaal. Ongeveer een derde geeft aan dat ze 

net begonnen zijn met ontdekken wat professionele ruimte precies inhoudt en hoe ze daar op school 

mee aan de slag zouden willen gaan (fase 1). Eén op de vijf leraren geeft aan al vergevorderd te zijn 

met het professionaliseringsproces (fase 3). Er zijn beperkt verschillen tussen leraren. Tweedegraads 

leraren geven vaker aan in fase 2 te zitten, eerstegraads vaker in fase 1 (2
e
 graads: 32% fase 1, 48% 

fase 2 en 20% fase 3; 1
e
 graads: 40% fase 1, 39% fase 2 en 22% fase 3). Dat zien we ook bij 

vergelijking van schoolgrootte, waar leraren werkzaam op (zeer) grote scholen vaker fase 1 van 

toepassing op de situatie op hun school vinden en leraren op kleinere scholen zich vaker in fase 2 

herkennen (klein/middelgroot: 32% fase 1, 48% fase 2 en 20% fase 3; groot/zeer groot: 40% fase 1, 

39% fase 2 en 22% fase 3). 

 

Figuur 16 Mate van professionele ruimte (%) 
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Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. N =1.091. 

 

In figuur 17 hebben we de mate van professionele ruimte in relatie tot de ervaren rol van de 

leidinggevende weergegeven. Deze twee houden overduidelijk verband met elkaar. Om een paar 

voorbeelden te noemen: van de leraren in fase 1 geeft 42 procent aan dat hun leidinggevende 

voldoende mogelijkheden voor professionalisering biedt, bij de leraren in fase 3 is dat meer dan 

dubbel zo veel: 85 procent. Wanneer we kijken naar de mate waarin schoolleiders leraren betrekken 

bij belangrijke beslissingen, zien we zelfs een verdriedubbeling wanneer we fase 1 (21%) met fase 3 

(62%) vergelijken. Waarbij het dan tegelijk ook opmerkelijk is dat blijkbaar een op de drie van de fase-

3-leraren wel de professionele ruimte op hun school vergevorderd vindt, maar tegelijk niet bij 

belangrijke beslissingen wordt betrokken.  
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Figuur 17 Stellingen ten aanzien van de rol van de direct leidinggevende, naar mate van 

professionele ruimte (% (helemaal) van toepassing) 
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Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. N fase 1=391, N fase 2=477, N fase 3=223; significante 

verschillen (p<0,05) zijn weergegeven in het zwart. 

 

In figuur 18 hebben we de stellingen ten aanzien van de cultuur en het klimaat afgezet tegen de 

ontwikkelingsfase van professionele ruimte. Ook hier zien we een zelfde positief verband tussen een 

open cultuur op school met ruimte voor dialoog en de vorderingen om vorm te geven aan 

professionele ruimte. De grootste verschillen tussen de drie fases zien we bij het stimuleren van 

kennisdeling (fase 1: 23%, fase 3: 81%) en bij de opvatting dat goed onderwijs teamwerk is (fase 1: 

32%, fase 3: 80%). 
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Figuur 18 Stellingen ten aanzien van cultuur en klimaat in de school, naar mate van 

professionele ruimte (% (helemaal) van toepassing) 
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Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. N fase 1=391, N fase 2=477, N fase 3=223; significante 

verschillen (p<0,05) zijn weergegeven in het zwart. 

 

Reflectie door schoolleiders 

De meeste schoolleiders plaatsen hun school in fase 2, één vindt fase 1 meer van toepassing, een 

ander juist fase 3. Een aantal schoolleiders stimuleert zeggenschap actief (“coachen, uitlokken en 

aandacht hebben”), andere staan wel open voor inbreng van leraren, maar geven ook duidelijk hun 

grenzen: “Spontane ideeën zijn altijd welkom maar of het meteen uitgevoerd gaat worden dat is een 

tweede. Dan wordt het meer een kerstboomballenbeleid.”. Een ander geniet ergens wel van die 

dynamiek die dergelijke spontaniteit teweeg brengt: “Wij zijn wel een school die vrij veel ruimte geeft 

voor eigen inbreng. Dat is tegelijkertijd ook wel eens een valkuil. Want er komt hier gewoon heel veel 

nieuws. Maar het is ook wat een school z'n bruisende karakter geeft”. 

 

 

3.3. Werken aan eigen professionalisering 

 

In deze paragraaf bekijken we of en hoe leraren zelf aan de slag gaan met hun professionalisering. 

We hebben daartoe de leraren gevraagd of ze bekend zijn en wellicht zelfs werken met een 

bekwaamheidsdosier. Daarnaast gaven we hen in een open vraag de ruimte om te beschrijven op 

welke wijze ze hun professionalisering vormgeven. 

 

Bekendheid met bekwaamheidsdossier 

Scholen zijn met de invoering van de Wet BIO en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel 

verplicht om aan te tonen dat hun leraren bekwaam zijn en bovendien de mogelijkheid krijgen om hun 

bekwaamheid te ontwikkelen en te onderhouden. Scholen kunnen daarvoor bijvoorbeeld afspraken 

vastleggen in een bekwaamheidsdossier. Dat gebeurt nog niet overal (figuur 19). Eén op de drie 
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leraren heeft nog nooit van een bekwaamheidsdossier gehoord. Bijna eenzelfde deel weet dat het 

bestaat, maar geeft aan dat er op de eigen school niet mee gewerkt wordt. Iets meer dan een kwart 

van de leraren heeft zelf een bekwaamheidsdossier. 

 

Figuur 19 Bekendheid met bekwaamheidsdossier (%) 
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Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. N =1.091. 

 

We constateren wederom verschillen tussen groepen leraren. Jongere leraren hebben relatief vaak 

zelf een bekwaamheidsdossier (tabel 48), net als tweedegraads leraren in vergelijking met 

eerstegraads leraren (tabel 49), onderbouwleraren in vergelijking met bovenbouwleraren (tabel 51) en 

pro-/vmbo-leraren in vergelijking met havo-/vwo-leraren (tabel 52). Leraren die lid zijn van de MR zijn 

het vaakst bekend met het dossier (tabel 50). 

 

Vorm geven aan professionalisering 

Antwoord gevend op een open vraag beschreven leraren hun manier om vorm te geven aan hun 

eigen professionalisering. Daarbij gaven 56 leraren expliciet aan niet aan hun professionalisering te 

werken. De leraren die dat wel doen, doen dat voornamelijk via: 

• nascholingscursus/-dag (631 keer genoemd); 

• lezen van vakliteratuur (172 keer genoemd); 

• lerarenbeurs (128 keer genoemd); 

• congres-/conferentiebezoek (86 keer genoemd); 

• interne studiedagen (60 keer genoemd); 

• externe studiedagen (37 keer genoemd); 

• zelfstudie (37 keer genoemd); 

• uitwisselen informatie met collegae (30 keer genoemd); 

• het volgen van een masteropleiding (24 keer genoemd); 

• netwerken (22 keer genoemd). 

 

Voor professionalisering wordt niet altijd geld gereserveerd, zo schrijft een aantal leraren: “Aangezien 

mijn school geen geld te besteden heeft (of geeft) voor nascholing, ga ik uitsluitend naar gratis 

seminars (veelal van uitgeverijen). Vanzelfsprekend houd ik mijn vakliteratuur bij en wissel informatie 

uit met collegae elders in den lande”. De nascholingscursussen die gevolgd worden, zijn veelal 

vakspecifiek: “Door elke zaterdag in het plaatselijk schilderkunstig genootschap op eigen kosten in 

een min of meer vaste groep, begeleid door een (elke 5 weken wisselende) kunstenaar in het atelier 

te werken, en zo interactief en beeldend productief te blijven als docent beeldende vorming”. 

Sommige leraren leren door anderen les te geven: “ik werk naast mijn baan in het VO ook als 

vakdidacticus bij een ULO. […] Ik geef zelf nascholingen en volg ook nascholingsbijeenkomsten. Ik 

heb ook zitting in verschillende vernieuwingscommissies.” En een enkeling doet nog zoveel naast het 
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leraarschap om zich als professional te ontwikkelen, dat je je afvraagt of deze nog wel toekomt aan 

het professionaliseren van zijn leerlingen: “Voorzitter van de deelsectie in de vakinhoudelijke 

vereniging - secretaris van het Platform voor vakinhoudelijke verenigingen in het voortgezet onderwijs 

- Lid bestuur Onderwijscoöperatie - Deelname/coach docent ontwikkelteam aan het Van Hall 

Larenstein in Leeuwarden - Deelnemer Studiestijgers - Gewezen lid syllabuscommissie - 

Nascholingsdagen extern - Nascholingen intern - Bijhouden vakliteratuur - Meeschrijven aan een 

tabellenboek - Het volgen van een opleiding tot coach/ontwikkelaar in mijn vak (4 jaar geleden) - 

Meewerken aan het maken van voorbeeld schoolexamenvragen voor het nieuwe curriculum (3 jaar 

geleden)”. 

 

Reflectie door schoolleiders 

Schoolleiders geven aan dat ze professionalisering in elk geval zoveel mogelijk proberen te faciliteren, 

al geeft een aantal ruiterlijk toe hierin vaak ingehaald te worden door de hectiek van de dag. Het valt 

de schoolleiders doorgaans wel erg tegen hoe actief leraren zelf hun professionalisering ter hand 

nemen. Al zijn er natuurlijk leraren die het wel meer zelf opzoeken. Een schoolleider gaf ons een mooi 

voorbeeld. “Op eigen initiatief kwam er een leraar bij me die vertelde dat er veel allochtone kinderen in 

de klas zitten die over het algemeen niet goed kunnen zwemmen. Nu hebben we dus een leraar die 

wel zwemleraar wil worden om te kijken of we in het eerste jaar iedereen minimaal aan het drijven 

kunnen krijgen en die volgt nu die opleiding. En dat zijn van die individuele initiatieven. Als het in 

belang van de school is dan staan we ervoor open en betalen we ook mee.” Een andere schoolleider 

is bezig met een verandering: “De scholing van de langer zittende leraren is onderdeel van de 

gesprekscyclus, de functioneringsgesprekken. Daar gaat het ook over: wat doe je op dat terrein? We 

zijn van plan om echt te vragen hoe zij invulling geven aan die tien procent professionaliseringstijd. 

Dat hebben we hiervoor eigenlijk nooit zo gedaan. We gingen er altijd vanuit dat mensen dat zelf wel 

invullen en dat wij een stukje invullen. En nu willen we de leraren toch meer een soort van 

verantwoording laten afleggen en daarmee mensen ook laten zien hoe groot die ruimte eigenlijk is. 

Want het is gewoon waanzinnig veel: 4 uur per week. Bij de een zul je wat moeten duwen, maar er 

zijn er ook die moet je bijna afremmen”. Een schoolleider noemt nog wel als zorgpunt dat de middelen 

voor professionele ontwikkeling minder worden, bijvoorbeeld voor de vervanging tijdens 

scholingsactiviteiten. 

 

 

3.4. Gedeelde verantwoordelijkheid voor kwaliteit 

 

Cultuur van interne verantwoording 

Zeggenschap delen betekent ook gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen. De omslag naar je als 

leraar verantwoorden over resultaten en jezelf als leraar en als team van leraren doelen met 

betrekking tot resultaten stellen, vergt ook een cultuuromslag. Dit wordt in dit onderzoek in kaart 

gebracht met de volgende stellingen: 

• Op mijn school is het de gewoonte dat leraren bij elkaar in de klas kijken. 

• Mijn collega’s en ik gebruiken het teamoverleg om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 

• Leraren op mijn school bespreken nauwelijks elkaars functioneren. 

• Ik stel regelmatig doelen over leerresultaten vast. 

• Mijn direct leidinggevende spreekt mij tijdig aan op achterblijvende leerresultaten. 

• Informatie uit leerlingvolgsystemen/registraties gebruik ik om de kwaliteit van het onderwijs te 

verbeteren. 

• Het maken van afspraken over leerresultaten van scholieren geeft mij extra motivatie. 
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• Mijn direct leidinggevende spreekt mij direct aan op mijn functioneren. 

 

Telkens ongeveer de helft van de leraren herkent zich in deze stellingen (figuur 20). Ten opzichte van 

2009 zien we de mate van interne verantwoording op twee punten afnemen: het teamoverleg wordt 

minder gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en het is minder gebruikelijk dat 

leraren bij elkaar in de klas kijken. In vergelijking met de nulmeting is het wel gebruikelijker om elkaars 

functioneren te bespreken. 

 

Figuur 20 Stellingen ten aanzien van interne verantwoording, naar jaar (%)  
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Bron:  Enquête Zeggenschap 2009 en 2013. N (2009)=305, N (2013)= 1.091; significante verschillen 

(p<0,05) zijn weergegeven in het zwart. 

 

In bijlage D zijn wederom de tabellen opgenomen waarin we de groepen leraren vergelijken die op 

één of meerdere van de besproken verantwoordingsitems significant verschillen. We noemen hier de 

grootste. Jongere leraren (35 of jonger) geven beduidend vaker (56% vs. 44% bij 56+) aan informatie 

uit het leerlingvolgsysteem te gebruiken voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit en ook vaker 

direct aangesproken te worden op hun functioneren (tabel 53). Op kleine/middelgrote scholen (tabel 

55) is het minder gebruikelijk dat de leidinggevende de leraren tijdig aanspreekt op achterblijvende 

resultaten (dat geldt ook voor onderbouw vs. bovenbouw, tabel 56), waar de leidinggevende dat juist 

op (zeer) grote scholen vaker doet. Op de kleine/middelgrote scholen wordt meer gebruik gemaakt 

van informatie uit leerlingvolgsystemen dan op grotere scholen. In havo/vwo worden leraren meer dan 

in pro/vmbo tijdig aangesproken op achterblijvende resultaten (tabel 57). 

 

Reflectie door schoolleiders 

Een schoolleider herkent dat verschil tussen jong en oud wel als het op verantwoording aankomt: “Er 

is een groep die heel goed daarin verantwoording aflegt en een groep die dat lastig vindt. Het is ook 

een beetje hoe je opgeleid bent. Als je het niet geleerd hebt, is het lastig om op latere leeftijd die 

verantwoording af te leggen. Op de een of andere manier denken mensen daardoor heel snel dat iets 

een afrekening is terwijl je samen concludeert dat iets niet goed is gegaan en dat je daarvan leert en 

dat je het de volgende keer beter doet. Dat verschilt tussen jonge leraren en oudere leraren. Jonge 

leraren zijn dat meer gewend al”. Op sommige scholen is de verantwoording getrapt geregeld: “Ook 

dat loopt via de speerpunten die de teams zelf bepaald hebben en ook hoe ze dat gaan doen. Die 
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verantwoordelijkheid delen ze met hun afdelingsleider. En die afdelingsleiders leggen bij mij weer een 

resultaatverantwoordelijkheid af in een gesprek. En vervolgens kijken we met elkaar waar er moet 

worden bijgestuurd en waar instrumenten op losgelaten moeten worden om het gestelde doel van het 

schooljaar te bereiken”. Leerlingvolgsystemen helpen om tijdig bij te kunnen sturen: “Cijfers die wij 

zien op magnaview en op rapportbesprekingen en tussentijdse leerlingbesprekingen, daaraan zien wij 

in welke klassen en met welke leerlingen het wel of niet goed gaat en welke vakken achterblijven. Die 

docenten worden door hun teamleider daarop aangesproken: de cijfers in deze 2-mavo zijn anders 

dan in die 2-mavo, waar ligt dat aan?”. 

 

 

3.5. Overleg op school 

 

Frequentie overleg 

Overlegmomenten op school (formeel en informeel) geven gelegenheid aan leraren hun stem te laten 

horen. In figuur 21 is voor een reeks van typen overleg weergegeven hoe vaak deze in school 

gebezigd worden. Voor de overzichtelijkheid van de grafiek, hebben we het aantal 

antwoordcategorieën ingedikt naar twee: “wekelijks” versus “maandelijks of minder”. In tabel 58 (0) is 

meer uitgebreide informatie weergeven, vergelijkbaar naar jaar en in tabel 59 is de meest 

gedetailleerde informatie te vinden. In die laatste tabel echter alleen informatie over 2013 vanwege 

een aanpassing in de vragenlijst (de categorie “minder vaak” en “nooit” zijn dit jaar uit elkaar gehaald). 

Deze figuur en tabellen laten zien dat zeventig procent van de leraren ten minste wekelijks informeel 

overlegt met collega’s. Een jaarlijks functionerings- en/of beoordelingsgesprek is niet overal 

gemeengoed: iets meer dan de helft krijgt jaarlijks dit gesprek, bijna één op de drie krijgt het minder 

frequent, een kleine vijf procent heeft op de huidige school (nog) nooit een functioneringsgesprek 

gehad. Teamoverleg- en vaksectieoverleg vinden doorgaans maandelijks plaats.  

 

Figuur 21 Frequentie overleg, naar jaar (%)  
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Bron:  Enquête Zeggenschap 2009 en 2013. N (2009)=322, N (2013)= 1.091; significante verschillen 

(p<0,05) zijn weergegeven in het zwart. 

 

Gespreksonderwerpen met leidinggevende 

Figuur 22 toont de onderwerpen die leraren met hun leidinggevende bespreken (linkerhelft) en de 

onderwerpen waarover concrete afspraken worden gemaakt (rechterhelft). Ondanks dat er veel ter 

sprake komt tijdens de gesprekken (persoonlijke ontwikkeling en werkresultaten voorop) tussen de 
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leraren en hun direct leidinggevende, blijven de concrete afspraken achter. Ten opzichte van de 

nulmeting in 2009 zien we daarin echter veel significante verbeteringen: bijna alle voorgelegde 

onderwerpen (taakverdeling daargelaten) komen bij meer leraren in hun gesprekken met de 

leidinggevende aan de orde en over bijna alle onderwerpen (met uitzondering van de lesinhoud) 

worden ook vaker concrete afspraken gemaakt. De grootste verbeteringen zien we in de mate waarin 

werkafspraken aan de orde komen (toename van 15%-punt) en de mate waarin over persoonlijke 

ontwikkeling concrete afspraken gemaakt worden (eveneens een toename van 15%-punt). 

 

Figuur 22 Gespreksonderwerpen met leidinggevende, naar jaar (%)  
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Bron:  Enquête Zeggenschap 2009 en 2013. N (2009)=304, N (2013)= 1.091; significante verschillen 

(p<0,05) zijn weergegeven in het zwart. 

 

 

3.6. Overkoepelde analyse: wat bepaalt de tevredenheid over zeggenschap? 

 

We hebben in de hoofdstukken 2 en 3 een veelheid aan indicatoren behandeld die een beschrijving 

geven van de mate waarin leraren invulling geven aan hun zeggenschap en tevreden zijn over de 

mate waarin ze professionele ruimte ervaren en we bespraken eveneens welke kenmerken van school 

en persoon daarop van invloed zijn. In deze paragraaf nemen we alle indicatoren samen in een 

overkoepelende analyse. In een multivariaat regressiemodel is elk effect voor de invloed van de 

andere indicatoren gecontroleerd: we meten daarmee dus de unieke invloed van kenmerken op de 

tevredenheid over de professionele ruimte die leraren ervaren. In 0 is meer informatie opgenomen 

over de kenmerken die zijn meegenomen in de analyse en is eveneens de tabel (tabel 60) met 

uitkomsten opgenomen. Deze tabel laat ten eerste zien dat er een significant effect van jaar is: los van 

de invloed van de overige kenmerken, is de tevredenheid van leraren over hun professionele ruimte 

ten opzichte van 2009 toegenomen. Andere kenmerken die significant positief de tevredenheid over 

de ervaren zeggenschap beïnvloeden, zijn het opleidingsniveau van de leraar (eerstegraads 

opgeleiden zijn meer tevreden in vergelijking met de overige gevolgde lerarenopleidingen), de rol van 

de leidinggevende (hoe meer ruimte vanuit de leiding wordt gecreëerd, hoe meer die ruimte ook 

daadwerkelijk zo wordt ervaren door de leraren) en de cultuur binnen de school (hoe opener, hoe 

meer tevreden over professionele ruimte). Een opvallend negatief effect gaat uit van de mate van een 

cultuur van interne verantwoording binnen de school. Hoe meer leraren in hun school een cultuur van 

intern verantwoorden naar leiding en elkaar ervaren, des te meer ontevreden zijn ze over de 

zeggenschap die ze hebben. Dit is echter in lijn met wat we in de gesprekken met de 
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schooldirecteuren hoorden: er zijn veel leraren die meer zeggenschap willen, maar afhaken als ze zich 

juist ook aan de uitkomsten daarvan moeten committeren. Meer moeten verantwoorden lijkt toch een 

soort keerzijde te zijn van meer zeggenschap krijgen. 

 

 

3.7. Conclusie 

 

In dit hoofdstuk is een schets gemaakt van de cultuuromslag die scholen doormaken bij het creëren 

van meer professionele ruimte. We zien de rol van de schoolleider daarin ten opzichte van 2009 niet 

wezenlijk veranderen. Leraren zijn er in grote lijnen tevreden over: leidinggevenden geven genoeg 

ruimte om te professionaliseren en om zelf beslissingen te nemen. Wel vinden ze dat de schoolleiding 

nog vaak te veel regels en protocollen verkiest boven het oordeel van de leraren zelf. De cultuur/het 

klimaat op school is meer in beweging: leraren vinden enerzijds vaker dat collega’s wat over elkaars 

manier van lesgeven te zeggen hebben, maar anderzijds ervaren ze in afnemende mate dat kennis 

wordt gedeeld op school en de schoolleiding in staat is het werk van iedere leraar op waarde te 

schatten. Ook onderschrijven leraren minder de stelling “goed onderwijs is teamwerk”. Volgens 

inschatting van de leraren heeft op ruim twintig procent van de scholen professionele ruimte al echt 

vorm gekregen. Zo’n 45 procent van de scholen is daarmee ook al een flink eind op weg en op de 

overige 35 procent is het nog zoeken naar het hoe en wat. Zowel de cultuur als ook de rol van de 

leiding is daarbij zeker zeer stimulerend: hoe opener de school op deze punten, hoe groter de kans 

dat men al vergevorderd is bij de invoering van professionele ruimte voor leraren. Leraren zijn vrijwel 

allemaal op enigerlei wijze bezig met de eigen professionalisering, zeggen ze zelf. Plannen 

daaromtrent worden nog lang niet altijd vastgelegd in een bekwaamheidsdossier (1 op de 3 leraren is 

nog niet bekend met dit fenomeen). Schoolleiders geven echter aan dat leraren op dit punt nog veel 

actiever hun professionalisering zouden kunnen oppakken. Wat betreft de interne verantwoording zien 

we dat het gebruikelijker wordt om elkaars functioneren te bespreken en tegelijk dat het teamoverleg 

minder wordt gebruikt voor kwaliteitsverbetering en het ook minder gebruikelijk is geworden om bij 

elkaar in de klas te kijken. Kijken we naar overlegmomenten op school, dan zien we op de meeste 

scholen in elk geval ruimte voor een wekelijks informeel overleg en maandelijkse teamvergaderingen 

en/of vaksectiebesprekingen. In de gesprekken met de leidinggevende wordt meer besproken dan in 

2009, ook worden er vaker concrete afspraken gemaakt om zaken ook echt tot uitvoering te brengen. 

Tot slot presenteerden we in dit hoofdstuk een overkoepelde analyse van de tevredenheid over 

zeggenschap. Die tevredenheid neemt toe! De verschillen in tevredenheid zijn daarbij niet zozeer te 

verklaren uit kenmerken van de leraar of de bouw of het type voortgezet onderwijs waarin hij of zij 

lesgeeft (uitgezonderd het positieve effect van een eerstegraads lesbevoegdheid) als wel uit de 

positief ervaren rol van de schoolleider en een open, eerlijke en dialoogstimulerende cultuur op 

school. Opmerkelijk daarbij wel is dat meer interne verantwoording de pret van het meer zeggenschap 

hebben wat lijkt te drukken. 
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4. Zeggenschap op landelijk 
niveau 

4.1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk gaan we in op de zeggenschap van leraren op landelijk niveau. We bespreken de 

indirecte mogelijkheid van leraren om invloed uit te oefenen op het beleid door te kijken naar de 

landelijke organisatiegraad in de sector onderwijs en de betrokkenheid van leraren (zowel de wijze 

waarop als in welke mate) bij de beleidsvorming op landelijk niveau.  

 

 

4.2. Organisatiegraad van leraren 

 

Via vakorganisaties hebben leraren georganiseerd indirect inspraak op het landelijk beleid. Het CBS 

(Centraal Bureau voor de Statistiek) voert elk jaar een steekproefonderzoek uit onder de werkende 

beroepsbevolking woonachtig in Nederland, waarbij ook gevraagd wordt naar lidmaatschap van een 

vakbond. Op basis van de resultaten wordt de organisatiegraad berekend: het aantal 

“georganiseerde” werknemers jonger dan 65 jaar met betaald werk voor ten minste twaalf uur per 

week als percentage van het totaal aantal werknemers met betaald werk voor ten minste twaalf uur  

per week.  

 

Figuur 23 laat de organisatiegraad zien van werknemers in het onderwijs vergeleken met de 

gemiddelde organisatiegraad van alle sectoren. Al jaren zijn in het onderwijs meer werknemers lid van 

een vakorganisatie dan gemiddeld in de Nederlandse sectoren het geval is. Vergeleken met 2008 is 

de organisatiegraad in het onderwijs stabiel gebleven. 
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Figuur 23 Organisatiegraad van onderwijs vergeleken met het gemiddelde van alle 

sectoren (%) 
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Bron:  Enquête Beroepsbevolking, CBS 1995 - 2011 

 

In de enquête onder leraren is ook gevraagd of men lid is van een vakbond (figuur 24). Zowel in 2009 

als in 2013 geeft ongeveer de helft van de respondenten aan hier inderdaad lid van te zijn. Hoe ouder 

de leraar, hoe hoger het percentage dat lid is van een vakbond. Van de leraren van 55 jaar of jonger is 

ongeveer de helft lid van een vakbond terwijl binnen de groep in de leeftijd 56 of ouder 60 procent 

aangeeft lid te zijn van een vakbond. Ook zien we dat eerstegraads leraren vaker lid zijn van een 

vakbond dan tweedegraads leraren (2e graads: 50%; 1e graads: 58%) en MR-leden vaker dan niet-

MR-leden (67% vs. 51%). Naar schooltype zien we eveneens verschil in vakbondslidmaatschap: 

lesgevenden in pro of vmbo zijn minder vaak lid van een vakbond dan lesgevenden in havo of vwo 

(49% vs. 56%). 

  

Figuur 24 Lid van een vakbond, naar jaar (%) 
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Bron:  Enquête Zeggenschap 2009 en 2013. N(2009)=322, N(2013)=1.091.  
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4.3. Betrokkenheid bij beleidsvorming op landelijk niveau 

 

Naast lidmaatschap van een vakbond, kunnen leraren zich ook organiseren door lid te worden van 

een vakinhoudelijke vereniging. Sommige vakinhoudelijke verenigingen zijn aangesloten bij een 

vakbond maar dit geldt zeker niet voor alle vakinhoudelijke verenigingen. De overkoepelende 

vereniging voor deze vakinhoudelijke verenigingen (het Platform VVVO: Vakinhoudelijke Verenigingen 

Voortgezet Onderwijs),  waarbij veel maar niet alle vakinhoudelijke verenigingen zijn aangesloten, 

fungeert als aanspreekpunt voor de overheid. Hoewel ook leraren van andere onderwijssectoren dan 

het voortgezet onderwijs lid kunnen worden van vakinhoudelijke verenigingen, is het aannemelijk dat 

het merendeel van de leden zal bestaan uit vo-leraren omdat zij zich meer dan andere docenten 

binden aan een bepaald vak. Bijlage F geeft een overzicht van de vakinhoudelijke verenigingen voor 

2008 en 2011 en het aantal leden per vereniging. Het aantal leden is sinds 2008 licht gedaald, van 

een kleine 38.000 in 2008 naar een ruime 37.000 in 2011. 

 

Een andere overkoepelende organisatie in de onderwijssector is de Onderwijscoöperatie
6
. De 

Onderwijscoöperatie is een initiatief van de grote beroepsverenigingen van leraren in Nederland: 

Algemene Onderwijsbond, Beter Onderwijs Nederland, CNV Onderwijs, Federatie van 

Onderwijsvakorganisaties en Platform VVVO. Zij werken sinds oktober 2011 onder andere samen aan 

het ontwikkelen van de beroepskwaliteit en de versterking van de positie van de leraar. Sinds 2013 

onderhouden zij het lerarenregister. In het lerarenregister kunnen docenten bijhouden welke 

scholings- en professionaliseringsactiviteiten ze ondernemen om hun vakbekwaamheid te 

onderhouden. Het register is een goed voorbeeld van directe betrokkenheid van leraren bij 

zeggenschap over scholing en professionalisering. Per onderwijssector (po, vo, mbo) kent het register 

een commissie die bestaat uit leraren aangesloten bij de Onderwijscoörperatie. Deze commissie 

valideert het scholingsaanbod en de opgevoerde activiteiten ten aanzien van professionalisering door 

de leraren. Leraren zijn zelf verantwoordelijk voor inschrijving bij het register en registratie gebeurt op 

vrijwillige basis. In de enquête onder vo-leraren is gevraagd of men actief is in de 

Onderwijscoöperatie. Slechts drie procent geeft aan hierin actief te zijn. Ruim de helft is nog niet 

bekend met de Onderwijscoöperatie (figuur 25).  

 

Figuur 25 Actief in de Onderwijscoöperatie (%) 
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Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. N(2013)=1.091.  

 

 

4.4. Conclusie 

In dit hoofdstuk is gekeken naar de landelijke zeggenschap van leraren. Indirect zijn er diverse 

mogelijkheden om op landelijk niveau inspraak te hebben: lidmaatschap vakbonden, vakverenigingen 

of lerarenregister zijn hier voorbeelden van. De organisatiegraad van personeel in de onderwijssector 

is nog altijd hoger dan gemiddeld, met 30 procent in het onderwijs tegenover 21 procent gemiddeld. 

Wel is een licht dalende trend te zien, zowel in het onderwijs als gemiddeld genomen over alle 

sectoren in het percentage georganiseerde werknemers. Kijkend naar lidmaatschap van een vakbond 

onder vo-leraren zien we geen verschil met 2009: de helft is lid van een vakbond. Wel zien we dat 

                                                      
6  Zie www.onderwijscooperatie.nl en www.registerleraar.nl  
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oudere leraren vaker lid zijn dan jongere leraren, zijn eerstegraads leraren vaker lid dan tweedegraads 

leraren, zijn MR-leden vaker lid dan niet-MR-leden en leraren die lesgeven in havo en/of vwo-klassen 

zijn vaker lid dan leraren lesgevend in pro of vmbo-klassen. Het aantal lidmaatschappen van 

vakinhoudelijke verenigingen in het voortgezet onderwijs is in zijn geheel licht genomen afgenomen 

met een procentpunt. De organisatie die sinds dit jaar het lerarenregister onderhoudt, de 

Onderwijscoöperatie, is slechts bij de helft van de ondervraagde leraren bekend. Drie procent geeft 

aan actief te zijn bij deze organisatie. 
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Bijlage A Respons en weging 

Tabel 2  Verdeling respons, naar geslacht (%) 

 2013 

Man 56 

Vrouw 44 

Totaal (N=100%) 1.091 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. Ongewogen percentages. 

 

 

Tabel 3  Verdeling respons, naar leeftijd (%) 

 2013 

35 jaar of jonger 11 

36-55 jaar 27 

56 jaar of ouder 62 

Totaal (N=100%) 1.091 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. Ongewogen percentages. 

 

 

Tabel 4  Verdeling respons, naar onderwijservaring (in jaren) 

 Gemiddelde Minimum Maximum 

Gemiddeld aantal jaar in onderwijs 23 1 49 

Gemiddeld aantal jaar in voortgezet onderwijs 20 1 42 

Gemiddeld aantal jaar bij huidige werkgever 15 0 43 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. N=1.090. Ongewogen resultaten. 

 

 

Tabel 5  Verdeling respons, naar opleidingsniveau (%) 

 2013 

Kweekschool, Pedagogische Academie, Pabo 9 

MO-A / HBO lerarenopleiding 2e graads 40 

MO-B / HBO lerarenopleiding 1e graads 16 

Universitaire lerarenopleiding 12 

Universitaire opleiding met onderwijsaantekening 16 

Ander onderwijsdiploma (b.v. derdegraads lerarenopleiding, N-akte) 4 

Ik heb (nog) geen onderwijsdiploma 2 

Totaal (N=100%) 1.091 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. Ongewogen percentages. 
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Tabel 6  Verdeling respons, naar bevoegdheid (%) 

 2013 

Ja, volledig 83 

Ja,voor een deel van de vakken 12 

Nee 5 

Totaal (N=100%) 1.091 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. Ongewogen percentages. 

 

 

Tabel 7  Verdeling respons, naar onderwijsniveau waarop wordt lesgegeven (%) 

 2013 

Praktijkonderwijs/vmbo 45 

Havo/vwo 54 

Onbekend 2 

Totaal (N=100%) 1.091 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. Ongewogen percentages. 

 

 

Tabel 8  Verdeling respons, naar onderbouw/bovenbouw (%) 

 2013 

Onderbouw 48 

Bovenbouw 51 

Onbekend 2 

Totaal (N=100%) 1.091 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. Ongewogen percentages. 

 

 

Tabel 9  Verdeling respons, naar schoolgrootte (%) 

 2013 

Klein (minder dan 300 leerlingen) 10 

Middelgroot (tussen de 300 en de 600 leerlingen) 18 

Groot (tussen de 600 en de 1500 leerlingen) 45 

Zeer groot (meer dan 1500 leerlingen) 27 

Totaal (N=100%) 1.091 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. Ongewogen percentages. 
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Tabel 10 Verdeling binnen respons en populatie en de daarbij passende weegfactor 

 Respons Populatie Weegfactor 

Man    

35 jaar of jonger 9 30  3,10 

36 t/m 45 jaar 12               20  1,67 

46 t/m 55 jaar 29               26  0,91 

56 of ouder 50               25  0,50 

Totaal (N=100%) 606 39.802  

Vrouw    

35 jaar of jonger 14                 40  2,90 

36 t/m 45 jaar 20               24  1,18 

46 t/m 55 jaar 33               24  0,74 

56 of ouder 33               12  0,35 

Totaal (N=100%) 485 39.036  

Bron: Enquête Zeggenschap 2013 en door het CAOP bewerkte formatiegegevens van DUO (2010).  
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Bijlage B  Lijst van geïnterviewde 
schoolleiders (scholen) 

Naam school:   Van Maerlantlyceum 

Vestigingsplaats:  Eindhoven 

Aantal leerlingen/fte: 1.200 leerlingen, 90 fte leraren  

Soort vo:  Havo, atheneum en gymnasium 

Denominatie:  Rooms-katholiek 

 

Naam school:   Mavo aan Zee 

Vestigingsplaats:  Den Helder 

Aantal leerlingen/fte: 830 leerlingen, 60 fte leraren 

Soort vo:  Vmbo-tl 

Denominatie:  Openbaar/interconfessioneel christelijk 

 

Naam school:   Praktijkonderwijs Zutphen 

Vestigingsplaats: Zutphen 

Aantal leerlingen/fte: 270 leerlingen, 30 fte leraren 

Soort vo:  Praktijkonderwijs 

Denominatie:  Openbaar 

 

Naam school:   Driestar College 

Vestigingsplaats:  Lekkerkerk 

Aantal leerlingen/fte: 615 leerlingen, 35 fte leraren 

Soort vo:  Praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo 

Denominatie:  Reformatorisch 

 

Naam school:   Connect College 

Vestigingsplaats:  Echt 

Aantal leerlingen/fte: 1.775 leerlingen, 200 fte leraren 

Soort vo:  Vmbo, havo, vwo, gymnasium 

Denominatie:  Openbaar 

 

Naam school:   Markland College 

Vestigingsplaats:  Zevenbergen 

Aantal leerlingen/fte: 820 leerlingen, 36 fte leraren (groeischool) 

Soort vo:  Vmbo, havo, vwo 

Denominatie:  Rooms-katholiek 
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Naam school:   Da Vinci College 

Vestigingsplaats:  Leiden 

Aantal leerlingen/fte: 1.050 leerlingen, 70 fte leraren 

Soort vo:  Vmbo-tl, havo, vwo 

Denominatie:  Openbaar 

 

Naam school:   Drachtster Lyceum 

Vestigingsplaats:  Drachten 

Aantal leerlingen/fte: 1.310 leerlingen, 80 fte leraren 

Soort vo:  Havo, atheneum, gymnasium 

Denominatie:  Openbaar 

 

 



 

 51 

Bijlage C  Tabellen bij hoofdstuk 2 

Tabel 11 Mate van formeel vastgelegde zeggenschap over ontwikkeling beleid, naar 

jaar (%) 

 2009 2013 
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Inhoud van de les(stof) 32* 14* 23 38* 9 2* 19* 9* 19 57* 6 0* 

Volgorde lesstof 36* 10 17 40* 6 2* 16* 8 15 67* 4 0* 

Didactiek 32* 15* 18* 37* 8* 1 16* 11* 23* 58* 4* 0 

Keuze leermiddelen 21* 17* 32 31* 8* 1 12* 12* 38 43* 5* 0 

Toetsingswijze 21* 16 25 43* 7 2* 13* 14 26 52* 4 0* 

Extra-curriculaire 

activiteiten 22* 11 38* 13 18* 6 12* 14 49* 17 13* 3 

Omgang met leerlingen 18 33 26* 27 8* 2 15 30 36* 28 5* 0 

Omgang met ouders 28* 28 22* 20 9 2 22* 31 31* 20 6 1 

Internationalisering 18* 18 24* 4 19 24 13* 17 33* 5 18 21 

Begeleiding stage 14 19 21 14 19 19 12 17 26 18 19 16 

Protocollen             

Omgaan met problemen 

van leerlingen 13* 41 36 15* 8 1 18* 43 35 8* 6 1 

Omgaan met problemen in 

de klas 13 40 39 20 8 0 17 35 39 17 6 1 

Leerlingvolgsysteem 13* 44 26 14* 10 4 22* 46 23 8* 9 3 

Afhandeling van klachten 18* 35 28 14* 15 3 26* 39 25 9* 11 2 

Adviezen vervolgonderwijs 14* 29 31 17 15 5 21* 31 27 18 11 3 

Disciplinaire maatregelen 12* 39 30 15 12 4 24* 37 30 12 9 2 

Bron: Enquête Zeggenschap 2009 en 2013. N(2009)=322, N(2013)=1.091. *Significante verschillen 

(p<0,05). 
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Tabel 12 Mate van formeel vastgelegde zeggenschap over ontwikkeling beleid, naar 

leeftijd (%) 

 
35 jaar of jonger 

 

36-55 jaar 56 jaar of ouder 
 

Geen 

formele 

afspraken 

Beslissende 

stem 

Geen 

formele 

afspraken 

Beslissende 

stem 

Geen 

formele 

afspraken 

Beslissende 

stem 

Inhoud van de les(stof) 14 52 17 52 21 51 

Volgorde lesstof 12 60 15 62 17 62 

Didactiek 14 48 14 53 18 55 

Keuze leermiddelen 8 38 12 38 14 44 

Toetsingswijze 10 44 12 48 13 52 

Extra-curriculaire activiteiten 5* 10* 14* 17* 14* 22* 

Omgang met leerlingen 10* 23 13* 24 20* 27 

Omgang met ouders 17 15 20 18 25 22 

Internationalisering 8* 4 14* 5 13* 7 

Begeleiding stage 9 12* 13 18* 12 23* 

Protocollen       

Omgaan met problemen van 

leerlingen 14 7 17 6 18 11 

Omgaan met problemen in de 

klas 11* 16* 16* 12* 19* 19* 

Leerlingvolgsysteem 17 7 21 7 24 8 

Afhandeling van klachten 18* 10* 24* 6* 28* 11* 

Adviezen vervolgonderwijs 18 15 19 15 19 21 

Disciplinaire maatregelen 14* 14* 24* 9* 27* 10* 

Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. N(< 35 jaar)=124, N(36-55 jaar)=503, N(> 56 jaar)=464. 

*Significante verschillen (p<0,05). 
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Tabel 13 Mate van formeel vastgelegde zeggenschap over ontwikkeling beleid,  

naar opleidingsniveau (%) 

 
Lerarenopleiding 

2e graads 

Lerarenopleiding 

1e graads 

 
Geen formele 

afspraken 

Beslissende 

stem 

Geen formele 

afspraken 

Beslissende 

stem 

Inhoud van de les(stof) 16 55 18 52 

Volgorde lesstof 13 62 16 64 

Didactiek 14 55 16 50 

Keuze leermiddelen 11 40 9 40 

Toetsingswijze 10 48 12 51 

Extra-curriculaire activiteiten 11 15 10 14 

Omgang met leerlingen 12 26* 16 21* 

Omgang met ouders 18 19* 22 14* 

Internationalisering 13 5 11 5 

Begeleiding stage 13 18* 10 13* 

Protocollen     

Omgaan met problemen van leerlingen 16 8 16 6 

Omgaan met problemen in de klas 14 16* 17 11* 

Leerlingvolgsysteem 20 9* 21 5* 

Afhandeling van klachten 23 9 25 6 

Adviezen vervolgonderwijs 19 17 21 14 

Disciplinaire maatregelen 19 13* 23 9* 

Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. N(2e graads)=437, N(1e graads)=481. *Significante verschillen 

(p<0,05). 
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Tabel 14 Mate van formeel vastgelegde zeggenschap over ontwikkeling beleid, naar  

lid van MR (%) 

 Geen lid van MR Lid van MR 

 

Geen formele 

afspraken 

Beslissende 

stem 

Geen formele 

afspraken 

Beslissende 

stem 

Inhoud van de les(stof) 16* 52 25* 47 

Volgorde lesstof 13* 62* 25* 53* 

Didactiek 14* 53 19* 44 

Keuze leermiddelen 10* 40 16* 35 

Toetsingswijze 11 48 15 48 

Extra-curriculaire activiteiten 11* 16 14* 10 

Omgang met leerlingen 13 24 13 27 

Omgang met ouders 20 18 19 18 

Internationalisering 11 5 15 3 

Begeleiding stage 11 17 11 18 

Protocollen     

Omgaan met problemen van leerlingen 17 7* 14 11* 

Omgaan met problemen in de klas 14 15 18 11 

Leerlingvolgsysteem 19* 7 26* 8 

Afhandeling van klachten 22 8 28 7 

Adviezen vervolgonderwijs 19 15 18 19 

Disciplinaire maatregelen 20 10 24 11 

Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. N(Geen lid)=952, N(Lid)=139. *Significante verschillen (p<0,05). 
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Tabel 15 Mate van formeel vastgelegde zeggenschap over ontwikkeling beleid, naar 

schoolgrootte (%) 

 Klein/middelgroot Groot/zeer groot 

 

Geen formele 

afspraken 

Beslissende 

stem 

Geen formele 

afspraken 

Beslissende 

stem 

Inhoud van de les(stof) 17 45* 17 54* 

Volgorde lesstof 15 55* 14 63* 

Didactiek 14 49 15 52 

Keuze leermiddelen 13 39 10 39 

Toetsingswijze 13 42* 11 50* 

Extra-curriculaire activiteiten 14* 19 10* 14 

Omgang met leerlingen 11 27* 14 23* 

Omgang met ouders 17 22* 21 16* 

Internationalisering 14 3* 11 6* 

Begeleiding stage 14* 22* 10* 15* 

Protocollen     

Omgaan met problemen van leerlingen 16 12* 16 6* 

Omgaan met problemen in de klas 13 21* 15 12* 

Leerlingvolgsysteem 18 12* 21 6* 

Afhandeling van klachten 23 9 23 8 

Adviezen vervolgonderwijs 15* 21* 20* 14* 

Disciplinaire maatregelen 20 13 21 10 

Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. N(klein/middel)=305, N(groot/zeer groot)=786. *Significante 

verschillen (p<0,05). 
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Tabel 16 Mate van formeel vastgelegde zeggenschap over ontwikkeling beleid, naar  

bouw (%) 

 Onderbouw Bovenbouw 

 

Geen formele 

afspraken 

Beslissende 

stem 

Geen formele 

afspraken 

Beslissende 

stem 

Inhoud van de les(stof) 14* 50 20* 54 

Volgorde lesstof 12 58 16 65 

Didactiek 11* 53* 18* 50* 

Keuze leermiddelen 11 40 11 39 

Toetsingswijze 9 45* 12 52* 

Extra-curriculaire activiteiten 8* 17 13* 14 

Omgang met leerlingen 9* 24 17* 23 

Omgang met ouders 17* 20* 23* 15* 

Internationalisering 10 6 13 4 

Begeleiding stage 10 21* 12 12* 

Protocollen     

Omgaan met problemen van leerlingen 15 10* 16 5* 

Omgaan met problemen in de klas 12* 17* 17* 12* 

Leerlingvolgsysteem 18 9* 22 6* 

Afhandeling van klachten 19* 9* 27* 7* 

Adviezen vervolgonderwijs 16* 19* 21* 13* 

Disciplinaire maatregelen 16* 13* 25* 9* 

Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. N(onderbouw)=521, N(bovenbouw)=552. *Significante 

verschillen (p<0,05). 
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Tabel 17 Mate van formeel vastgelegde zeggenschap over ontwikkeling beleid, naar 

schooltype (%) 

 Pro/vmbo Havo/vwo 

 

Geen formele 

afspraken 

Beslissende 

stem 

Geen formele 

afspraken 

Beslissende 

stem 

Inhoud van de les(stof) 17 45* 17 58* 

Volgorde lesstof 14 55* 14 67* 

Didactiek 15 49 14 54 

Keuze leermiddelen 12 38 10 40 

Toetsingswijze 12 43* 10 53* 

Extra-curriculaire activiteiten 11 17 10 15 

Omgang met leerlingen 12 28* 15 20* 

Omgang met ouders 19 21* 21 14* 

Internationalisering 12 4 11 6 

Begeleiding stage 11 23* 11 11* 

Protocollen     

Omgaan met problemen van leerlingen 15 10* 16 6* 

Omgaan met problemen in de klas 13 18* 15 11* 

Leerlingvolgsysteem 17 10* 22 5* 

Afhandeling van klachten 20* 10* 25* 6* 

Adviezen vervolgonderwijs 14* 20* 22* 13* 

Disciplinaire maatregelen 18* 13* 22* 9* 

Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. N(pro/vmbo)=488, N(havo/vwo)=585. *Significante verschillen 

(p<0,05). 

 



 

 58 

Tabel 18 Mate van zeggenschap in praktijk over ontwikkeling van beleid, naar jaar (%) 

 2009 2013 
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Inhoud van de les(stof) 3 17* 30* 73* 0 1 8* 13* 88* 0 

Volgorde lesstof 1 16* 25* 79* 1 1 7* 11* 88* 0 

Didactiek 1 19* 32* 71* 1 3 9* 17* 83* 0 

Keuze leermiddelen 2 26* 55* 41* 0 4 16* 35* 57* 1 

Toetsingswijze 5 19* 35* 64* 1 4 13* 23* 70* 1 

Extra-curriculaire activiteiten 3 26* 47 26 13 5 14* 52 29 11 

Omgang met leerlingen 4 35* 39* 48* 1 4 25* 30* 58* 1 

Omgang met ouders 5 40* 35 37* 2 8 30* 31 46* 3 

Internationalisering 8 25* 32 10 35 10 20* 32 11 34 

Begeleiding stage 6 25 28 26 28 8 20 24 31 28 

Protocollen           

Omgaan met problemen van 

leerlingen 13 43 44* 21 1 15 43 38* 19 2 

Omgaan met problemen in de 

klas 6 41 51* 32 1 8 39 39* 32 2 

Leerlingvolgsysteem 24 41 32 13* 5 26 39 25 18* 6 

Afhandeling van klachten 20 42 32 21 3 25 37 29 20 4 

Adviezen vervolgonderwijs 8* 38 41* 21 9 15* 34 33* 25 8 

Disciplinaire maatregelen 23 42 36 17 2 23 38 32 21 4 

Bron: Enquête Zeggenschap 2009 en 2013. N(2009)=322, N(2013)=1.091. *Significante verschillen 

(p<0,05). 
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Tabel 19 Mate van zeggenschap in praktijk over ontwikkeling van beleid, naar 

opleidingsniveau (%) 

 
Lerarenopleiding 

2e graads 

Lerarenopleiding 

1e graads 

 
Geen 

zeggenschap 

Beslissende 

stem 

Geen 

zeggenschap 

Beslissende 

stem 

Inhoud van de les(stof) 1 79* 1 86* 

Volgorde lesstof 1 80* 1 88* 

Didactiek 2 72 2 78 

Keuze leermiddelen 4 49 3 54 

Toetsingswijze 3 61 4 68 

Extra-curriculaire activiteiten 7* 26 3* 23 

Omgang met leerlingen 3 49 4 49 

Omgang met ouders 6* 38 10* 38 

Internationalisering 10 11 11 10 

Begeleiding stage 7 29* 8 23* 

Protocollen     

Omgaan met problemen van leerlingen 15 17 13 14 

Omgaan met problemen in de klas 7 29* 8 23* 

Leerlingvolgsysteem 25 18* 23 12* 

Afhandeling van klachten 23 18 21 15 

Adviezen vervolgonderwijs 14 21 14 20 

Disciplinaire maatregelen 20 19* 21 15* 

Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. N(2e graads)=437, N(1e graads)=481. *Significante verschillen 

(p<0,05). 
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Tabel 20 Mate van zeggenschap in praktijk over ontwikkeling van beleid, naar 

schoolgrootte (%) 

 Klein/middelgroot Groot/zeer groot 

 

Geen 

zeggenschap 

Beslissende 

stem 

Geen 

zeggenschap 

Beslissende 

stem 

Inhoud van de les(stof) 2* 75* 1* 82* 

Volgorde lesstof 2* 77* 1* 83* 

Didactiek 3 69* 2 75* 

Keuze leermiddelen 3 49 3 51 

Toetsingswijze 5* 59 2* 65 

Extra-curriculaire activiteiten 5 32* 5 23* 

Omgang met leerlingen 2 50 3 49 

Omgang met ouders 4* 41 8* 38 

Internationalisering 6* 8 11* 11 

Begeleiding stage 4* 34* 9* 25* 

Protocollen     

Omgaan met problemen van leerlingen 10* 23* 14* 14* 

Omgaan met problemen in de klas 5* 36* 8* 24* 

Leerlingvolgsysteem 20 22* 24 13* 

Afhandeling van klachten 18 22* 23 16* 

Adviezen vervolgonderwijs 6* 29* 15* 19* 

Disciplinaire maatregelen 19 22* 20 16* 

Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. N(klein/middel)=305, N(groot/zeer groot)=786. *Significante 

verschillen (p<0,05). 
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Tabel 21 Mate van zeggenschap in praktijk over ontwikkeling van beleid, naar bouw (%) 

 Onderbouw Bovenbouw 

 

Geen 

zeggenschap 

Beslissende 

stem 

Geen 

zeggenschap 

Beslissende 

stem 

Inhoud van de les(stof) 1 76* 1 84* 

Volgorde lesstof 1 76* 1 88* 

Didactiek 1 71 3 77 

Keuze leermiddelen 3 50 3 52 

Toetsingswijze 3 59* 3 69* 

Extra-curriculaire activiteiten 4 29* 5 23* 

Omgang met leerlingen 2* 52* 4* 47* 

Omgang met ouders 5* 40* 9* 37* 

Internationalisering 9 11 10 10 

Begeleiding stage 5* 33* 9* 23* 

Protocollen     

Omgaan met problemen van leerlingen 12 19* 13 14* 

Omgaan met problemen in de klas 6 31* 7 23* 

Leerlingvolgsysteem 20 19* 25 13* 

Afhandeling van klachten 19 20* 24 14* 

Adviezen vervolgonderwijs 11 25* 14 19* 

Disciplinaire maatregelen 16* 19 21* 16 

Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. N(onderbouw)=521 N(bovenbouw)=552. *Significante 

verschillen (p<0,05). 
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Tabel 22 Mate van zeggenschap in praktijk over ontwikkeling van beleid, naar            

schooltype (%) 

 Pro/vmbo Havo/vwo 

 

Geen 

zeggenschap 

Beslissende 

stem 

Geen 

zeggenschap 

Beslissende 

stem 

Inhoud van de les(stof) 2 73* 1 86* 

Volgorde lesstof 1 75* 0 88* 

Didactiek 3 68* 2 79* 

Keuze leermiddelen 4 47 2 54 

Toetsingswijze 3 59* 2 68* 

Extra-curriculaire activiteiten 6* 30* 3* 23* 

Omgang met leerlingen 2 48 4 50 

Omgang met ouders 6 38 8 39 

Internationalisering 9 11 10 10 

Begeleiding stage 7 36* 7 21* 

Protocollen     

Omgaan met problemen van leerlingen 13 21* 13 13* 

Omgaan met problemen in de klas 4* 32* 9* 23* 

Leerlingvolgsysteem 22 21* 23 11* 

Afhandeling van klachten 19 22* 23 14* 

Adviezen vervolgonderwijs 10* 27* 15* 18* 

Disciplinaire maatregelen 18 21* 20 15* 

Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. N(pro/vmbo)=488, N(havo/vwo)=585. *Significante verschillen 

(p<0,05). 

 
 

Tabel 23 Stellingen ten aanzien van zeggenschap, naar opleidingsniveau (% (helemaal) 

van toepassing) 

 Lerarenopleiding 

2e graads 

Lerarenopleiding 

1e graads 

De besluitvorming over onderwijskundige zaken is transparant 23 25 

Houd naast mijn lestaak geen tijd over voor meedenken 

onderwijskundig beleid 38 34 

Ben op school met collega-leraren verantwoordelijk voor de 

leerstofinhouden 80* 85* 

Eindverantwoordelijkheid voor werk verricht door stagiairs, lios of 

klassenassistenten ligt bij direct leidinggevende 23* 17* 

Op mijn school ben ik de baas in mijn eigen klas 71 75 

Bij klachten over het onderwijsproces vraagt mijn school mij om 

een oordeel 44 46 

Totaal (N=100%) 437 481 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. * Significante verschillen (p<0,05). 
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Tabel 24 Stellingen ten aanzien van zeggenschap, naar bouw (% (helemaal)  

van toepassing) 

 Onderbouw Bovenbouw 

De besluitvorming over onderwijskundige zaken is transparant 23 26 

Houd naast mijn lestaak geen tijd over voor meedenken 

onderwijskundig beleid 37 34 

Ben op school met collega-leraren verantwoordelijk voor de 

leerstofinhouden 78* 83* 

Eindverantwoordelijkheid voor werk verricht door stagiairs, lios of 

klassenassistenten ligt bij direct leidinggevende 23 19 

Op mijn school ben ik de baas in mijn eigen klas 69* 75* 

Bij klachten over het onderwijsproces vraagt mijn school mij om een 

oordeel 40* 48* 

Totaal (N=100%) 521 552 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. * Significante verschillen (p<0,05). 

 

Tabel 25 Stellingen ten aanzien van zeggenschap, naar schooltype (% (helemaal) van 

toepassing) 

 Pro/vmbo Havo/vwo 

De besluitvorming over onderwijskundige zaken is transparant 25 24 

Houd naast mijn lestaak geen tijd over voor meedenken 

onderwijskundig beleid 36 35 

Ben op school met collega-leraren verantwoordelijk voor de 

leerstofinhouden 73* 87* 

Eindverantwoordelijkheid voor werk verricht door stagiairs, lios of 

klassenassistenten ligt bij direct leidinggevende 24* 19* 

Op mijn school ben ik de baas in mijn eigen klas 70 74 

Bij klachten over het onderwijsproces vraagt mijn school mij om een 

oordeel 42 46 

Totaal (N=100%) 488 585 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. * Significante verschillen (p<0,05). 
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Tabel 26 Stellingen werkwijze MR, naar jaar (%) 

  2009 2013 

MR houdt voldoende rekening met mening van 

leraren   

 

Helemaal niet van 

toepassing 8 10 

  -  13 13 

  -  37 35 

  -  35 31 

 Helemaal van toepassing 7 10 

 Totaal (N=100%) 308 1.091 

MR is voldoende actief richting het management   

 

Helemaal niet van 

toepassing 8 9 

  -  9 13 

  -  36 32 

  -  36 32 

 Helemaal van toepassing 12 14 

 Totaal (N=100%) 308 1.091 

Bron: Enquête Zeggenschap 2009 en 2013. 
 

 

Tabel 27 Stellingen ten aanzien van de behoefte aan zeggenschap, naar leeftijd                               

(% (helemaal) van toepassing) 

 
35 jaar of 

jonger 

 

36-55 jaar 56 jaar of ouder 

Beslissingen over wijzigingen lesstofinhoud zijn 

taken direct leidinggevende 4 7 6 

Belangrijk dat leidinggevende knopen doorhakt, 

ook bij weerstand sommige leraren 78* 76* 67* 

School moet zo zijn georganiseerd dat leraar zich 

kan richten op lesgeven 82 84 87 

Verantwoordelijkheid leerstofinhouden moet bij mij 

en collega-leraren liggen 89 92 92 

Beslissingen m.b.t. onderwijs moeten breed 

worden gedragen door alle leraren 86 85 88 

Niet-lesgebonden taken fijne afwisseling op 

lesgebonden taken 57* 47* 50* 

Totaal (N=100%) 124 503 464 

Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 
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Tabel 28 Stellingen ten aanzien van de behoefte aan zeggenschap, naar schoolgrootte 

(% (helemaal) van toepassing) 

 Klein/middelgroot Groot/zeer groot 

Beslissingen over wijzigingen lesstofinhoud zijn taken dir. 

leidinggevende 5 6 

Belangrijk dat leidinggevende knopen doorhakt, ook bij 

weerstand sommige leraren 77 74 

School moet zo zijn georganiseerd dat leraar zich kan richten 

op lesgeven 78* 86* 

Verantwoordelijkheid leerstofinhouden moet bij mij en 

collega-leraren liggen 87* 92* 

Beslissingen m.b.t. onderwijs moeten breed worden 

gedragen door alle leraren 85 87 

Niet-lesgebonden taken fijne afwisseling op lesgebonden 

taken 57* 49* 

Totaal (N=100%) 305 786 

Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 

 

 

Tabel 29 Stellingen ten aanzien van de behoefte aan zeggenschap, naar bouw  

(% (helemaal) van toepassing) 

 Onderbouw Bovenbouw 

Beslissingen over wijzigingen lesstofinhoud zijn taken dir. 

leidinggevende 9* 3* 

Belangrijk dat leidinggevende knopen doorhakt, ook bij 

weerstand sommige leraren 76 74 

School moet zo zijn georganiseerd dat leraar zich kan richten 

op lesgeven 83 84 

Verantwoordelijkheid leerstofinhouden moet bij mij en 

collega-leraren liggen 90 91 

Beslissingen m.b.t. onderwijs moeten breed worden 

gedragen door alle leraren 88* 84* 

Niet-lesgebonden taken fijne afwisseling op lesgebonden 

taken 53 50 

Totaal (N=100%) 521 552 

Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 
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Tabel 30 Stellingen ten aanzien van de behoefte aan zeggenschap, naar schooltype                    

(% (helemaal) van toepassing) 

 Pro/vmbo Havo/vwo 

Beslissingen over wijzigingen lesstofinhoud zijn taken dir. 

leidinggevende 7 5 

Belangrijk dat leidinggevende knopen doorhakt, ook bij 

weerstand sommige leraren 78 73 

School moet zo zijn georganiseerd dat leraar zich kan richten 

op lesgeven 80* 87* 

Verantwoordelijkheid leerstofinhouden moet bij mij en 

collega-leraren liggen 88* 93* 

Beslissingen m.b.t. onderwijs moeten breed worden 

gedragen door alle leraren 88 85 

Niet-lesgebonden taken fijne afwisseling op lesgebonden 

taken 55* 49* 

Totaal (N=100%) 488 585 

Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 

 

 

Tabel 31 Tevredenheid zeggenschap over onderwijskundig beleid , naar leeftijd (% (zeer) 

tevreden) 

 
35 jaar of jonger 

 

36-55 jaar 56 jaar of ouder 

Inhoud van de les(stof) 85* 90* 84* 

Volgorde lesstof 88 91 87 

Didactiek 74* 83* 80* 

Keuze leermiddelen 60* 68* 71* 

Toetsingswijze 65* 76* 74* 

Extra-curriculaire activiteiten 45* 53* 46* 

Omgang met leerlingen 70 72 67 

Omgang met ouders 65 69 60 

Internationalisering 34 38 33 

Begeleiding stage 39 46 44 

Protocollen    

Omgaan met problemen van leerlingen 14* 17* 20* 

Omgaan met problemen in de klas 57 58 52 

Leerlingvolgsysteem 37 45 39 

Afhandeling van klachten 49 49 44 

Adviezen vervolgonderwijs 52 57 55 

Disciplinaire maatregelen 51 46 44 

Totaal (N=100%) 124 503 464 

Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 
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Tabel 32 Tevredenheid zeggenschap over onderwijskundig beleid, naar  

opleidingsniveau % (zeer) tevreden) 

 
Lerarenopleiding 

2e graads 

Lerarenopleiding 

1e graads 

Inhoud van de les(stof) 88 90 

Volgorde lesstof 92 89 

Didactiek 80 82 

Keuze leermiddelen 64* 70* 

Toetsingswijze 73 74 

Extra-curriculaire activiteiten 49 51 

Omgang met leerlingen 69 72 

Omgang met ouders 67 63 

Internationalisering 33* 40* 

Begeleiding stage 45 40 

Protocollen   

Omgaan met problemen van leerlingen 16 16 

Omgaan met problemen in de klas 54 58 

Leerlingvolgsysteem 42 42 

Afhandeling van klachten 47 49 

Adviezen vervolgonderwijs 55 55 

Disciplinaire maatregelen 47 49 

Totaal (N=100%) 437 481 

Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 

 

 

Tabel 33 Tevredenheid zeggenschap over onderwijskundig beleid, naar schoolgrootte (% 

(zeer) tevreden) 

 Klein/middelgroot Groot/zeer groot 

Inhoud van de les(stof) 85 88 

Volgorde lesstof 87 90 

Didactiek 73* 82* 

Keuze leermiddelen 59* 69* 

Toetsingswijze 64* 74* 

Extra-curriculaire activiteiten 44 50 

Omgang met leerlingen 69 71 

Omgang met ouders 65 66 

Internationalisering 28* 38* 

Begeleiding stage 46 42 

Protocollen   

Omgaan met problemen van leerlingen 19* 16* 

Omgaan met problemen in de klas 56 56 

Leerlingvolgsysteem 41 41 

Afhandeling van klachten 48 48 

Adviezen vervolgonderwijs 56 54 

Disciplinaire maatregelen 47 48 

Totaal (N=100%) 305 786 

Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 
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Tabel 34 Tevredenheid zeggenschap over onderwijskundig beleid, naar bouw (% (zeer)

  tevreden) 

 Onderbouw Bovenbouw 

Inhoud van de les(stof) 86* 90* 

Volgorde lesstof 88 91 

Didactiek 81 79 

Keuze leermiddelen 66 67 

Toetsingswijze 69* 75* 

Extra-curriculaire activiteiten 46* 52* 

Omgang met leerlingen 69 72 

Omgang met ouders 67 64 

Internationalisering 32* 39* 

Begeleiding stage 48* 40* 

Protocollen   

Omgaan met problemen van leerlingen 16 16 

Omgaan met problemen in de klas 56 57 

Leerlingvolgsysteem 41 41 

Afhandeling van klachten 47 51 

Adviezen vervolgonderwijs 56 54 

Disciplinaire maatregelen 47 48 

Totaal (N=100%) 521 552 

Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 

 

Tabel 35 Tevredenheid zeggenschap over onderwijskundig beleid, naar schooltype (% 

(zeer) tevreden) 

 Pro/vmbo Havo/vwo 

Inhoud van de les(stof) 86 89 

Volgorde lesstof 88 91 

Didactiek 79 81 

Keuze leermiddelen 64 69 

Toetsingswijze 71 73 

Extra-curriculaire activiteiten 45* 52* 

Omgang met leerlingen 68 72 

Omgang met ouders 66 66 

Internationalisering 29* 41* 

Begeleiding stage 52* 37* 

Protocollen   

Omgaan met problemen van leerlingen 15 17 

Omgaan met problemen in de klas 53* 59* 

Leerlingvolgsysteem 41 42 

Afhandeling van klachten 48 49 

Adviezen vervolgonderwijs 56 55 

Disciplinaire maatregelen 47 49 

Totaal (N=100%) 488 585 

Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 
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Tabel 36 Belemmeringen voor uitoefenen zeggenschap, naar leeftijd (% 

enigszins/helemaal) 

 
35 jaar of 

jonger 

36-55 jaar 56 jaar of 

ouder 

Te weinig tijd over voor zeggenschap 91* 77* 79* 

Het is onduidelijk hoe de besluitvorming georganiseerd is 80 77 77 

De rest van het lerarenteam heeft geen behoefte aan 

zeggenschap 52 56 65 

Het zijn eigenlijk altijd dezelfde leraren 89 87 87 

Het is bij mij op school niet gebruikelijk 56 58 66 

Ik heb geen zicht op de mogelijkheden 61 50 52 

Is uitsluitend aan taak van de MR 79* 68* 73* 

Totaal (N=100%) 66 251 256 

Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 

 

Tabel 37 Belemmeringen voor uitoefenen zeggenschap, naar lid MR (% 

enigszins/helemaal) 

 Geen lid MR Lid MR 

Te weinig tijd over voor zeggenschap 83 76 

Het is onduidelijk hoe de besluitvorming georganiseerd is 80* 60* 

De rest van het lerarenteam heeft geen behoefte aan 

zeggenschap 55 66 

Het zijn eigenlijk altijd dezelfde leraren 87 91 

Het is bij mij op school niet gebruikelijk 59 57 

Ik heb geen zicht op de mogelijkheden 58* 26* 

Is uitsluitend aan taak van de MR 73 71 

Totaal (N=100%) 498 75 

Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 
 

Tabel 38 Belemmeringen voor uitoefenen zeggenschap, naar bouw (% 

enigszins/helemaal) 

 Onderbouw Bovenbouw 

Te weinig tijd over voor zeggenschap 83 82 

Het is onduidelijk hoe de besluitvorming georganiseerd is 81* 74* 

De rest van het lerarenteam heeft geen behoefte aan 

zeggenschap 56 57 

Het zijn eigenlijk altijd dezelfde leraren 92* 85* 

Het is bij mij op school niet gebruikelijk 56 62 

Ik heb geen zicht op de mogelijkheden 62* 43* 

Is uitsluitend aan taak van de MR 70 75 

Totaal (N=100%) 258 278 

Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 

 

 

 



 

 70 

Bijlage D  Tabellen bij hoofdstuk 3 

Tabel 39 Stellingen ten aanzien van de rol van de direct leidinggevende, naar 

opleidingsniveau (% (helemaal) van toepassing) 

 Lerarenopleiding  

2
e
 graads 

Lerarenopleiding  

1
e
 graads 

Duidelijk over personeelsbeslissingen 41 43 

Betrekt leraren bij belangrijke beslissingen 43 40 

Hecht meer waarde aan oordeel leraren dan aan 

regels 
35 36 

Biedt kans ontwikkelingen in vakgebied bij te houden 60* 68* 

Biedt voldoende mogelijkheden voor 

professionalisering 
58* 65* 

Moedigt leraren aan zelf beslissingen te nemen 63 61 

Zorgt ervoor dat leraren zich kunnen richten op 

lesgeven 
37 36 

Totaal (N=100%) 437 481 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 

 

Tabel 40 Stellingen ten aanzien van de rol van de direct leidinggevende, naar 

schoolgrootte (% (helemaal) van toepassing) 

 Klein/middelgroot Groot/zeer groot 

Duidelijk over personeelsbeslissingen 40 41 

Betrekt leraren bij belangrijke beslissingen 38 40 

Hecht meer waarde aan oordeel leraren dan aan 

regels 
33 36 

Biedt kans ontwikkelingen in vakgebied bij te houden 54* 66* 

Biedt voldoende mogelijkheden voor 

professionalisering 
56 63 

Moedigt leraren aan zelf beslissingen te nemen 60 62 

Zorgt ervoor dat leraren zich kunnen richten op 

lesgeven 
27* 39* 

Totaal (N=100%) 305 786 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 
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Tabel 41 Stellingen ten aanzien van de rol van de direct leidinggevende, 

naar onderbouw/bovenbouw (% (helemaal) van toepassing) 

 Onderbouw Bovenbouw 

Duidelijk over personeelsbeslissingen 38* 44* 

Betrekt leraren bij belangrijke beslissingen 38 43 

Hecht meer waarde aan oordeel leraren dan aan 

regels 
34 37 

Biedt kans ontwikkelingen in vakgebied bij te houden 57* 68* 

Biedt voldoende mogelijkheden voor 

professionalisering 
57* 65* 

Moedigt leraren aan zelf beslissingen te nemen 62 62 

Zorgt ervoor dat leraren zich kunnen richten op 

lesgeven 
34 38 

Totaal (N=100%) 521 552 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 

 

Tabel 42 Stellingen ten aanzien van de rol van de direct leidinggevende, naar 

onderwijsniveau (% (helemaal) van toepassing) 

 Pro/vmbo Havo/vwo 

Duidelijk over personeelsbeslissingen 39 43 

Betrekt leraren bij belangrijke beslissingen 39 41 

Hecht meer waarde aan oordeel leraren dan aan 

regels 
33 37 

Biedt kans ontwikkelingen in vakgebied bij te houden 57* 68* 

Biedt voldoende mogelijkheden voor 

professionalisering 
56* 66* 

Moedigt leraren aan zelf beslissingen te nemen 62 62 

Zorgt ervoor dat leraren zich kunnen richten op 

lesgeven 
33* 40* 

Totaal (N=100%) 488 585 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 
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Tabel 43 Stellingen ten aanzien van cultuur en kwaliteit op school, naar leeftijd (% 

(helemaal) van toepassing) 

 35 jaar of jonger 36-55 jaar 56 jaar of ouder 

Kennisdeling tussen leraren wordt gestimuleerd 53 49 48 

Eerlijke discussies tussen leraren 70 71 69 

Gesprekken over onderwijsinhoud worden 

vermeden 
7 8 7 

Bij ons geldt: goed onderwijs is teamwerk 50 52 55 

Door werkdruk geen tijd voor professionele 

ontwikkeling 
64* 53* 47* 

Ideeën van leraren worden bij beleid niet echt 

gebruikt 
21 25 27 

Collega's hebben niets te zeggen over elkaars 

lesgeven 
19* 27* 30* 

Schoolleiding schat werk van iedere leraar op 

waarde 
28 34 31 

Leraren kunnen bij problemen altijd bij collega's 

terecht 
82* 75* 73* 

Leraren voelen zich betrokken bij wat op school 

speelt 
81 82 84 

Totaal (N=100%) 124 503 464 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 

 

Tabel 44 Stellingen ten aanzien van cultuur en klimaat op school, naar opleidingsniveau 

(% (helemaal) van toepassing) 

 Lerarenopleiding  

2
e
 graads 

Lerarenopleiding  

1
e
 graads 

Kennisdeling tussen leraren wordt gestimuleerd 51 50 

Eerlijke discussies tussen leraren 69 74 

Gesprekken over onderwijsinhoud worden vermeden 8 6 

Bij ons geldt: goed onderwijs is teamwerk 56* 46* 

Door werkdruk geen tijd voor professionele 

ontwikkeling 
59* 52* 

Ideeën van leraren worden bij beleid niet echt gebruikt 25 21 

Collega's hebben niets te zeggen over elkaars 

lesgeven 
24 27 

Schoolleiding schat werk van iedere leraar op waarde 31 32 

Leraren kunnen bij problemen altijd bij collega's 

terecht 
79 77 

Leraren voelen zich betrokken bij wat op school speelt 78* 86* 

Totaal (N=100%) 437 481 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 
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Tabel 45 Stellingen ten aanzien van cultuur en klimaat op school, naar schoolgrootte (% 

(helemaal) van toepassing) 

 Klein/middelgroot Groot/zeer groot 

Kennisdeling tussen leraren wordt gestimuleerd 48 51 

Eerlijke discussies tussen leraren 68 71 

Gesprekken over onderwijsinhoud worden vermeden 10 7 

Bij ons geldt: goed onderwijs is teamwerk 57* 50* 

Door werkdruk geen tijd voor professionele 

ontwikkeling 

48* 58* 

Ideeën van leraren worden bij beleid niet echt gebruikt 26 23 

Collega's hebben niets te zeggen over elkaars 

lesgeven 

23 25 

Schoolleiding schat werk van iedere leraar op waarde 31 32 

Leraren kunnen bij problemen altijd bij collega's 

terecht 

78 77 

Leraren voelen zich betrokken bij wat op school speelt 85 81 

Totaal (N=100%) 305 786 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 

 

Tabel 46 Stellingen ten aanzien van cultuur en klimaat op school, naar 

onderbouw/bovenbouw (% (helemaal) van toepassing) 

 Onderbouw Bovenbouw 

Kennisdeling tussen leraren wordt gestimuleerd 52 49 

Eerlijke discussies tussen leraren 69 72 

Gesprekken over onderwijsinhoud worden vermeden 10* 5* 

Bij ons geldt: goed onderwijs is teamwerk 56* 49* 

Door werkdruk geen tijd voor professionele 

ontwikkeling 

55 56 

Ideeën van leraren worden bij beleid niet echt gebruikt 29* 19* 

Collega's hebben niets te zeggen over elkaars 

lesgeven 

24 26 

Schoolleiding schat werk van iedere leraar op waarde 32 32 

Leraren kunnen bij problemen altijd bij collega's 

terecht 

79 75 

Leraren voelen zich betrokken bij wat op school speelt 81 83 

Totaal (N=100%) 521 552 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 
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Tabel 47 Stellingen ten aanzien van cultuur en klimaat op school, naar onderwijsniveau 

(% (helemaal) van toepassing) 

 Pro/vmbo Havo/vwo 

Kennisdeling tussen leraren wordt gestimuleerd 46* 53* 

Eerlijke discussies tussen leraren 66* 74* 

Gesprekken over onderwijsinhoud worden vermeden 7 8 

Bij ons geldt: goed onderwijs is teamwerk 57* 48* 

Door werkdruk geen tijd voor professionele 

ontwikkeling 

54 57 

Ideeën van leraren worden bij beleid niet echt gebruikt 24 24 

Collega's hebben niets te zeggen over elkaars 

lesgeven 

24 26 

Schoolleiding schat werk van iedere leraar op waarde 32 32 

Leraren kunnen bij problemen altijd bij collega's 

terecht 

76 78 

Leraren voelen zich betrokken bij wat op school speelt 81 83 

Totaal (N=100%) 488 585 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 

 

Tabel 48 Bekendheid met bekwaamheidsdossier, naar leeftijd (%) 

 35 jaar of 

jonger* 

 

36-55 jaar* 56 jaar of ouder* 

Weet van bestaan bekwaamheidsdossiers, 

maar op school wordt er niet mee gewerkt 

23 33 30 

Op school wordt gewerkt met 

bekwaamheidsdossiers, maar heeft zelf niet 

zo’n dossier 

12 14 16 

Heeft zelf een bekwaamheidsdossier 31 28 20 

Niet bekend met bekwaamheidsdossiers 35 25 34 

Totaal (N=100%) 124 503 464 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 

 

Tabel 49 Bekendheid met bekwaamheidsdossier, naar opleidingsniveau (%) 

 Lerarenopleiding  

2
e
 graads* 

Lerarenopleiding  

1
e
 graads* 

Weet van bestaan bekwaamheidsdossiers, maar op 

school wordt er niet mee gewerkt 

26 34 

Op school wordt gewerkt met bekwaamheidsdossiers, 

maar heeft zelf niet zo’n dossier 

14 13 

Heeft zelf een bekwaamheidsdossier 31 24 

Niet bekend met bekwaamheidsdossiers 30 29 

Totaal (N=100%) 437 481 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 
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Tabel 50 Bekendheid met bekwaamheidsdossier, naar MR-lidmaatschap (%) 

 Geen lid MR* Lid MR* 

Weet van bestaan bekwaamheidsdossiers, maar op 

school wordt er niet mee gewerkt 
26 47 

Op school wordt gewerkt met bekwaamheidsdossiers, 

maar heeft zelf niet zo’n dossier 
15 8 

Heeft zelf een bekwaamheidsdossier 28 24 

Niet bekend met bekwaamheidsdossiers 31 21 

Totaal (N=100%) 952 139 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 

 

 

Tabel 51 Bekendheid met bekwaamheidsdossier, naar onderbouw/bovenbouw (%) 

 Onderbouw* Bovenbouw* 

Weet van bestaan bekwaamheidsdossiers, maar op 

school wordt er niet mee gewerkt 

22 36 

Op school wordt gewerkt met bekwaamheidsdossiers, 

maar heeft zelf niet zo’n dossier 

16 11 

Heeft zelf een bekwaamheidsdossier 31 25 

Niet bekend met bekwaamheidsdossiers 30 29 

Totaal (N=100%) 521 552 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 

 

Tabel 52 Bekendheid met bekwaamheidsdossier, naar onderwijsniveau (%) 

 Pro/vmbo* Havo/vwo* 

Weet van bestaan bekwaamheidsdossiers, maar op 

school wordt er niet mee gewerkt 

27 31 

Op school wordt gewerkt met bekwaamheidsdossiers, 

maar heeft zelf niet zo’n dossier 

11 16 

Heeft zelf een bekwaamheidsdossier 31 25 

Niet bekend met bekwaamheidsdossiers 31 29 

Totaal (N=100%) 488 585 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 
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Tabel 53 Stellingen ten aanzien van interne verantwoording, naar leeftijd 

(% (helemaal) van toepassing) 

 35 jaar of jonger 36-55 jaar 56 jaar of ouder 

Het is hier gewoon dat leraren bij elkaar in de 

klas kijken 

28 33 28 

Teamoverleg wordt gebruikt om kwaliteit te 

verbeteren 

57 54 60 

Leraren bespreken nauwelijks elkaars 

functioneren 

30 35 38 

Ik stel regelmatig doelen over leerresultaten vast 44 50 48 

Leidinggevende spreekt tijdig aan op 

achterblijvende resultaten 

41 38 32 

Info uit leerlingvolgsysteem gebruik ik voor 

verbeteren kwaliteit 

56* 47* 44* 

Afspraken maken over resultaten geeft extra 

motivatie 

44 44 41 

Leidinggevende spreekt mij direct aan op 

functioneren 

56* 51* 44* 

Het is hier gewoon dat leraren bij elkaar in de 

klas kijken 

28 33 28 

Teamoverleg wordt gebruikt om kwaliteit te 

verbeteren 

57 54 60 

Totaal (N=100%) 124 503 464 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 

 

Tabel 54 Stellingen ten aanzien van interne verantwoording, naar opleidingsniveau (% 

helemaal) van toepassing) 

 Lerarenopleiding  

2
e
 graads 

Lerarenopleiding  

1
e
 graads 

Het is hier gewoon dat leraren bij elkaar in de klas 

kijken 

31 29 

Teamoverleg wordt gebruikt om kwaliteit te verbeteren 59 55 

Leraren bespreken nauwelijks elkaars functioneren 30* 37* 

Ik stel regelmatig doelen over leerresultaten vast 48 48 

Leidinggevende spreekt tijdig aan op achterblijvende 

resultaten 

37 41 

Info uit leerlingvolgsysteem gebruik ik voor verbeteren 

kwaliteit 

51 48 

Afspraken maken over resultaten geeft extra motivatie 46* 38* 

Leidinggevende spreekt mij direct aan op functioneren 50 53 

Het is hier gewoon dat leraren bij elkaar in de klas 

kijken 

31 29 

Teamoverleg wordt gebruikt om kwaliteit te verbeteren 59 55 

Totaal (N=100%) 437 481 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 
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Tabel 55 Stellingen ten aanzien van interne verantwoording, naar schoolgrootte 

(% (helemaal) van toepassing) 

 Klein/middelgroot Groot/zeer groot 

Het is hier gewoon dat leraren bij elkaar in de klas 

kijken 

32 30 

Teamoverleg wordt gebruikt om kwaliteit te verbeteren 56 56 

Leraren bespreken nauwelijks elkaars functioneren 28* 36* 

Ik stel regelmatig doelen over leerresultaten vast 49 47 

Leidinggevende spreekt tijdig aan op achterblijvende 

resultaten 

32* 40* 

Info uit leerlingvolgsysteem gebruik ik voor verbeteren 

kwaliteit 

57* 47* 

Afspraken maken over resultaten geeft extra motivatie 48 42 

Leidinggevende spreekt mij direct aan op functioneren 52 51 

Het is hier gewoon dat leraren bij elkaar in de klas 

kijken 

32 30 

Teamoverleg wordt gebruikt om kwaliteit te verbeteren 56 56 

Totaal (N=100%) 305 786 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 

 

Tabel 56 Stellingen ten aanzien van interne verantwoording, naar onderbouw/bovenbouw 

(% (helemaal) van toepassing) 

 Onderbouw Bovenbouw 

Het is hier gewoon dat leraren bij elkaar in de klas 

kijken 

30 31 

Teamoverleg wordt gebruikt om kwaliteit te verbeteren 56 57 

Leraren bespreken nauwelijks elkaars functioneren 31* 37* 

Ik stel regelmatig doelen over leerresultaten vast 46 48 

Leidinggevende spreekt tijdig aan op achterblijvende 

resultaten 

34* 42* 

Info uit leerlingvolgsysteem gebruik ik voor verbeteren 

kwaliteit 

51 48 

Afspraken maken over resultaten geeft extra motivatie 48* 39* 

Leidinggevende spreekt mij direct aan op functioneren 50 53 

Het is hier gewoon dat leraren bij elkaar in de klas 

kijken 

30 31 

Teamoverleg wordt gebruikt om kwaliteit te verbeteren 56 57 

Totaal (N=100%) 521 552 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 
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Tabel 57 Stellingen ten aanzien van interne verantwoording, naar onderwijsniveau (% 

(helemaal) van toepassing) 

 Pro/vmbo Havo/vwo 

Het is hier gewoon dat leraren bij elkaar in de klas 

kijken 
31 30 

Teamoverleg wordt gebruikt om kwaliteit te verbeteren 55 58 

Leraren bespreken nauwelijks elkaars functioneren 32 36 

Ik stel regelmatig doelen over leerresultaten vast 45 49 

Leidinggevende spreekt tijdig aan op achterblijvende 

resultaten 
31* 44* 

Info uit leerlingvolgsysteem gebruik ik voor verbeteren 

kwaliteit 
53* 47* 

Afspraken maken over resultaten geeft extra motivatie 46 41 

Leidinggevende spreekt mij direct aan op functioneren 50 52 

Het is hier gewoon dat leraren bij elkaar in de klas 

kijken 
31 30 

Teamoverleg wordt gebruikt om kwaliteit te verbeteren 55 58 

Totaal (N=100%) 488 585 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 

 

Tabel 58 Frequentie overleg, naar jaar (%) 

 2009 2013 
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Functionerings- of beoordelingsgesprek 0 0 10 61 29 0 0 13 55 32 

Teamoverleg 26 56 13 1 4 21 62 13 1 2 

Vaksectieoverleg 13* 53* 24* 3* 6* 13* 65* 17* 1* 4* 

Ander informeel overleg met collega-

leraren 
64 18 9 2 7 70 15 8 1 7 

Ander informeel overleg met direct 

leidinggevende 
45 29 13 3 10 46 30 11 2 11 

Ander formeel overleg met collega-leraren 21 34 28 5 11 19 41 23 4 13 

Ander formeel overleg met direct 

leidinggevende 
14 25 27 11 23 13 30 24 8 24 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. N (2009)=322, N (2013)=1.091. *Significante verschillen (p<0,05). 
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Tabel 59 Frequentie overleg, alleen 2013 (%) 
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Functionerings- of beoordelingsgesprek 0 0 13 55 28 4 

Teamoverleg 21 62 13 1 1 2 

Vaksectieoverleg 13 65 17 1 1 3 

Ander informeel overleg met collega-leraren 70 15 8 1 4 3 

Ander informeel overleg met direct leidinggevende 46 30 11 2 7 4 

Ander formeel overleg met collega-leraren 19 41 23 4 7 6 

Ander formeel overleg met direct leidinggevende 13 30 24 8 24 0 

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. N (2009)=322, N (2013)=1.091. *Significante verschillen (p<0,05). 

 

Multivariate regressieanalyse tevredenheid zeggenschap 

Voor het multivariate regressiemodel hebben we van een aantal besproken indicatoren 

schaalconstructen gemaakt (rol van de leidinggevende, schoolcultuur, verantwoording, de behoefte 

aan zeggenschap en de ervaren mate van zeggenschap), waarbij negatief geformuleerde items 

omgecodeerd zijn zodat de schalen allen oplopen van negatief naar positief en bovendien alleen items 

bevatten die zowel in 2009 als in 2013 aan de leraren zijn voorgelegd. De tevredenheid over de mate 

van zeggenschap (de afhankelijke variabele in dit model) is eveneens als schaalconstruct 

opgenomen: we hebben daarvoor de gemiddelde tevredenheid berekend over de mate van 

zeggenschap ten aanzien van zes kernaspecten van het leraarsvak: de inhoud van de les(stof), de 

didactische aanpak, de keuze voor leermiddelen, de wijze van toetsen en de omgang met leerlingen.  

 

Tabel 60 toont twee regressiemodellen: een beperkt model waarin alleen jaar is opgenomen (zijn er 

significante verschillen naar jaar?) en een meer gevuld model waarin diverse kenmerken van de 

leraren en hun scholen zijn meegenomen (blijft het verschil naar jaar dan overeind of wordt het 

wegverklaard en welke andere kenmerken beïnvloeden de tevredenheid?).  

 

Tabel 60 Multivariate analyse: wat verklaart tevredenheid over professionele ruimte? 

 Model 1 Model 2 

 Coëfficiënt Sign. Coëfficiënt Sign. 

Constante 3,89 ** 2,21 ** 

Jaar (0=2009; 1=2013) 0,15 ** 0,12 ** 

Geslacht   0,05  

Leeftijd     

  35 jaar of minder (56-55 = ref.)   -0,11  

  56 jaar of ouder   -0,03  

Eerstegraads lerarenopleiding   0,13 ** 

Lidmaatschap MR   0,00  

Schoolgrootte (0=klein/middelgroot; 1=groot/zeer 

groot) 
 

 0,02 

 

Bouw (0=onderbouw;1=bovenbouw)   0,00  

Onderwijsniveau   -0,02  

Rol schoolleider (schaal)   0,20 ** 

Cultuur en klimaat op school (schaal)   0,36 ** 
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Interne verantwoording (schaal)   -0,08 * 

R-kwadraat 0,01  0,21  

N 1.367  1.367  

Bron: Enquête Zeggenschap 2013. Significante verschillen *p<0,05; **p<0,01. 
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Bijlage E  Tabellen bij hoofdstuk 4 

Tabel 61 Lidmaatschap vakbond - naar leeftijd (%) 

 
35 jaar of 

jonger 

 

36-55 jaar 56 jaar of ouder 

Nee 51* 48* 40* 

Ja 49* 52* 60* 

Totaal (N=100%) 124 503 464 

Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 

 

Tabel 62 Lidmaatschap vakbond - naar opleidingsniveau (%) 

 
Lerarenopleiding 

2e graads 

Lerarenopleiding 

1e graads 

Nee 50* 42* 

Ja 50* 58* 

Totaal (N=100%) 437 481 

Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 

 

Tabel 63 Lidmaatschap vakbond - naar lid MR (%) 

 Geen lid MR Lid MR 

Nee 49* 33* 

Ja 51* 67* 

Totaal (N=100%) 952 139 

Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 

 

Tabel 64 Lidmaatschap vakbond - naar schooltype (%) 

 Pro/vmbo Havo/vwo 

Nee 51* 44* 

Ja 49* 56* 

Totaal (N=100%) 488 585 

Bron:  Enquête Zeggenschap 2013. *Significante verschillen (p<0,05). 
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Bijlage F  Vakverenigingen in 
Platform VVVO 

Tabel 65 Vakverenigingen in Platform VVVO 

Vereniging Aantal leden 

  2008 2011 

BDD Beroepsvereniging docenten Drama 155 107 

I&I  Vereniging voor Informatica, Informatiekunde en 

Informatietechnologie in het onderwijs 

390 380 

KNAG  Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap 3.300 2.988 

KVLO  Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding 8.850 9.450 

NBDK Nederlandse Beroepsvereniging van Danskunstenaars 252 203 

NVDV Nederlandse Vakvereniging voor Docenten Verzorging 310  

NVLM  Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer 500 500 

NVON  Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de 

Natuurwetenschappen 

3.547 3.283 

NVORWO  Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het 

Reken/Wiskunde Onderwijs (PO + VO) 

5.600 6.393 

NVvW  Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 3.114 2.618 

STED* Stichting Educatieve Dans 3 3 

VCN  Vereniging Classici Nederland 1.027 952 

VDLG Vereniging van docenten Godsdienst en 

Levensbeschouwing 

524 350 

VDN** Vereniging Didaktiek Nederlands 130  

VDSN  Vereniging Docenten Spaans Nederland  299 365 

VECON  Vereniging van leraren in de Economisch/maatschappelijke 

vakken 

1.900 1.812 

VeDoTech  Vereniging voor Docenten Techniek 700 499 

VFVO  Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs 145 207 

VGN  Vereniging vakdocenten Geschiedenis in Nederland 2.200 2.107 

VKAV Vereniging Kontaktgroep Audiovisuele Vorming  100 60 

NVTO Nederlandse Vereniging voor Beeldend Onderwijs 600  

VLBV Vereniging Leraren Beeldende Vakken 714  

VONKC  Vereniging Onderwijs Kunst en Cultuur  861 

Levende Talen Vereniging van Leraren in Levende Talen 2.812 3.266 

VLS  Vereniging Leraren Schoolmuziek 804 1.025 

 Totaal aantal 

leden 

 37.976 37.429 

Bron: Jaarverslag 2008 en 2011 van de VVV0. * Per 1 oktober 2011 heeft STED haar activiteiten 

gestaakt. **In 2008 heeft de VDN haar activiteiten gestaakt. 
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