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Managementsamenvatting  
 

Themaproject 2 van de BOPO ‘Educational Governance’-lijn gaat over Human Resource 

Management (HRM), HRM uitkomsten (tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en 

verloopintentie van leerkrachten) en prestaties (onderwijsopbrengsten) in het primair 

onderwijs. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven op welke manier HRM (via 

HRM uitkomsten of fit/afstemming) kan bijdragen aan betere onderwijsopbrengsten. 

Daarnaast was een nevendoel om te onderzoeken hoe er ingespeeld kan worden op de 

verloopintentie van leerkrachten, zodat de externe mobiliteit verlaagd kan worden. 

Daarom is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘In hoeverre zal een betere 

afstemming van het (strategisch) beleid van bestuur/management en de concrete HRM 

praktijken leiden tot betere HRM uitkomsten en betere onderwijsopbrengsten?’. 

Voor themaproject 2 zijn er drie dataverzamelingsmomenten geweest. Allereerst 

is in 2010 een schoolmonitor uitgezet onder schoolleiders en besturen. Door hier Cito 

scores aan te koppelen, was het mogelijk een verband te leggen tussen HRM en 

(school)prestaties. Aan deze monitor hebben 130 besturen en 163 scholen meegedaan. 

Vervolgens is in 2011 een dieptestudie onder leerkrachten uitgevoerd. Hierbij lag de 

nadruk op hoe leerkrachten het HRM beleid ervaren, in welke mate zij zich thuis voelen 

in hun (werk)omgeving (de zogenaamde person-environment fit) en de HRM uitkomsten. 

Hier hebben 254 leerkrachten aan meegedaan en hun 28 schoolleiders. Als laatst is er 

in 2012 wederom een monitor naar schoolleiders en besturen verzonden. Op basis van 

de gegevens uit 2010 is deze monitor bijgesteld en is HRM meer uitgebreid bevraagd. Er 

hebben 193 scholen en 121 besturen aan dit onderzoek meegedaan. 

Dit onderzoek heeft aangetoond dat schoolleiders redelijk tot veel HRM praktijken 

toepassen op hun scholen. Ze richten zich sterk op training, scholing, ontwikkeling en 

loopbaan van leerkrachten. Dit wordt ook vanuit de overheid aangemoedigd. Verder is 

aangetoond dat HRM in het primair onderwijs ingezet kan worden om een positieve 

werkhouding van leerkrachten te bewerkstelligen, de afstemming tussen leerkrachten en 

hun (werk)omgeving (person-environment fit) te vergroten en de onderwijsopbrengsten 

te verbeteren.  

Terugkijkend op de onderzoeksvraag kan er gesteld worden dat het er voor de 

HRM uitkomsten en onderwijsopbrengsten niet zo zeer toe doet in welke mate er sprake 

is van afstemming van het HRM beleid tussen schoolleiders en schoolbesturen, maar 

dat vooral de afstemming tussen schoolleiders en leerkrachten belangrijker is. Als er 

bijvoorbeeld sprake is van een goede afstemming of fit tussen schoolleiders en hun 

leerkrachten, dan zijn leerkrachten minder geneigd de organisatie te verlaten. De 

afstemming tussen schoolbesturen en schoolleiders staat wellicht te ver van de 

onderwijsopbrengsten af om hier effect op te hebben. 

Dit onderzoek toont tevens aan dat het vooral belangrijk is wat leerkrachten 

ervaren aan HRM beleid en niet wat schoolleiders zeggen dat zij toepassen. Dit ervaren 

beleid hangt positief samen met tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en een 

verminderde verloopintentie van leerkrachten. Er is wel een discrepantie tussen wat 

schoolleiders zeggen dat ze doen aan HRM beleid en wat leerkrachten ervaren. 

Communicatie naar de leerkracht is daarom een belangrijke factor om het HRM beleid 

duidelijk(er) over te brengen. Er is ook gebleken dat hoe beter het HRM beleid wordt 

ervaren door leerkrachten, hoe beter zij zich thuis voelen in hun (werk)omgeving. 
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De schoolleider vervult een cruciale rol. De manier van leidinggeven 

(leiderschapsstijl) bepaalt veel in de schoolorganisatie. Allereerst is gebleken dat 

schoolleiders die een autonomie ondersteunende leiderschapsstijl1 hanteren, meer HRM 

toepassen. Dit heeft een positief effect op HRM uitkomsten en onderwijsopbrengsten 

gemeten als de ervaren prestaties2. Het loont daarom voor scholen om te zorgen dat 

hun schoolleiders een autonomie ondersteunende leiderschapsstijl hanteren. Verder 

blijkt ook dat op een school met een autonomie ondersteunende schoolleider, de 

leerkrachten zich beter op hun plaats voelen in hun (werk)omgeving (PE-fit). Het belang 

van de schoolleider wordt nog extra duidelijk doordat in sommige analyses het negatieve 

effect van een (hoog) gemiddeld leerlinggewicht3 op bijvoorbeeld de tevredenheid van 

leerkrachten wordt weggenomen door de leiderschapsstijl van de schoolleider. 

Overigens is juist de combinatie van leiderschapsstijl en HRM cruciaal voor de 

tevredenheid en binding van leerkrachten; beiden zijn dus belangrijk. 

Dit onderzoek onderstreept dat de omgeving waarin een school verkeert niet over 

het hoofd mag worden gezien, zowel bij het onderzoeken van de relatie tussen HRM en 

prestaties, als ook voor de person-environment fit van leerkrachten. De relatie tussen 

HRM en prestaties heeft op verschillende scholen een andere uitwerking en dit hangt 

samen met het leerlinggewicht. Dit wijst erop dat er geen uniform HRM beleid voor alle 

organisaties kan worden gebruikt. Verder is gebleken dat op éénpitters (dat wil zeggen 

schoolbesturen met één school) het HRM beleid anders wordt ingevuld, schoolleiders 

vaker een autonomie ondersteunende leiderschapsstijl hanteren en leerkrachten 

tevredener zijn en een betere persoon-organisatie fit hebben. Deze resultaten over 

éénpitters kunnen erop duiden dat kleinschaligheid van een school en een 

ondersteunende schoolleider, belangrijk zijn voor het welbevinden van leerkrachten in 

hun werk, 

In dit verband is relevant dat de onderzoeksresultaten tevens suggereren dat er 

in de relatie HRM beleid en onderwijsopbrengsten sprake is van een omgekeerde 

causaliteit: scholen met lagere onderwijsopbrengsten gaan meer aan HRM doen. Om na 

te gaan of dit inderdaad effectief is, is (longitudinaal) vervolgonderzoek noodzakelijk. 

Hoewel de afstemming tussen schoolleiders en schoolbesturen er in dit 

onderzoek dus niet zoveel toe lijkt te doen, levert dit onderzoek niettemin 

aanknopingspunten voor beleid op. Beleidsmakers en schoolleiders kunnen met name 

gebruik maken van de inzichten over HRM, HRM uitkomsten, onderwijsopbrengsten, de 

leiderschapsstijl van schoolleiders en de person-environment fit. Daarnaast zijn het 

belang van de schoolomgeving in de relatie tussen HRM, HRM uitkomsten en prestaties, 

en de indicaties van omgekeerde causaliteit relevante aanknopingspunten voor verder 

onderzoek. In het aan dit onderzoek gekoppelde proefschrift van T.Janssen zullen deze 

inzichten nog verder uitgediept worden. De verwachting is dat dit proefschrift medio 

2014 afgerond zal zijn. 

                                                
1
 Deze leiderschapsstijl omvat voornamelijk het ondersteunen, begrijpen en vrij laten van leerkrachten in hun 

werk. 
2
 De ervaren prestaties is een extra prestatie indicator die is meegenomen in dit onderzoek. Schoolleiders 

geven zelf hierbij aan hoe zij de prestaties van de school inschatten, waarbij wordt gekeken naar behaalde 
doelen, kwaliteit van werk en onderwijsopbrengsten. 
3
 Dit gewicht wordt bepaald door het sociale milieu waar leerlingen in opgroeien (achtergrondkenmerken 

ouders). 
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Hoofdstuk 1:  Introductie 
 

 

1.1. Achtergrond en doelstelling 
 

Dit eindrapport is het derde rapport van het themaproject 2 ‘HRM, HRM uitkomsten en 

prestaties’ dat behoort tot de BOPO onderzoekslijn ‘Educational Governance’. Dit 

themaproject is een van de vier themaprojecten van de onderzoekslijn 

Sectorontwikkeling en autonomie van de BOPO-programmering IV (2009-2012). Het 

‘Educational Governance’ onderzoek wordt uitgevoerd door het Risbo en de afdeling 

Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met het GION 

(Rijksuniversiteit Groningen). In de BOPO-onderzoekslijn Educational governance: 

strategie, ontwikkeling en effecten wordt educational governance (besturing van 

onderwijsorganisaties) breed opgevat met als uiteindelijk doel het optimaal functioneren 

van scholen en optimale opbrengsten bij leerlingen. De zogenaamde ‘best fit’ 

benadering verbindt de verschillende themaprojecten. In elk van de vier themaprojecten 

wordt nagegaan onder welke voorwaarden een dergelijke ‘best fit’ tot stand komt en in 

welke mate en hoe deze samenhangt met de prestaties (onderwijsopbrengsten) van de 

school.  

 

In themaproject 2 ligt de focus op Human Resource Management (HRM) in het primair 

onderwijs. Hierbij is er vanuit gegaan dat de toepassing van bepaalde HRM praktijken 

die bijvoorbeeld samenhangen met werving, selectie, beoordeling, beloning of scholing, 

invloed hebben op HRM uitkomsten zoals tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en 

verloopintentie van leerkrachten. Daarnaast wordt verondersteld dat de HRM praktijken 

samen kunnen hangen met de onderwijsopbrengsten van de school. Ook de 

tevredenheid, betrokkenheid, motivatie en verloopintentie van leerkrachten kunnen 

samen hangen met de onderwijsopbrengsten van scholen. Tevens is er in dit onderzoek 

gekeken naar het belang van fit in samenhang met HRM, HRM uitkomsten en 

onderwijsopbrengsten. Daarom worden in dit onderzoek verschillende fitconcepten 

geïntroduceerd. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de consistentie van het HRM beleid 

(ook wel bekend als de interne fit van het HRM beleid), naar de fit tussen 

schoolbesturen4, schoolleiders en leerkrachten (beoogd, geïmplementeerd en ervaren 

HRM beleid5) en de fit die leerkrachten met hun (werk)omgeving hebben. Door middel 

van dit onderzoek wordt geprobeerd antwoord te geven op de volgende hoofdvraag: 

 

‘In hoeverre zal een betere afstemming van het (strategisch) beleid van 

bestuur/management en de concrete HRM praktijken leiden tot betere HRM uitkomsten 

en betere onderwijs opbrengsten?’ 

 

 

 

                                                
4
 In dit rapport staat de term ‘schoolbestuur’ gelijk aan bovenschools management of de bovenschoolse 

organisatie. 
5
 Het zogenoemde ‘intended, actual and perceived HRM’ van Wright & Nishii (2008). 
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In dit eindrapport staan in het kader van die hoofdvraag de volgende onderwerpen met 

de bijbehorende6 vragen centraal: 

 

Hoofdstuk 2: HRM beleid in het primair onderwijs: 

Op welke manier passen scholen HRM praktijken toe en hoe hangt het HRM beleid 

samen met de HRM uitkomsten betrokkenheid, tevredenheid, motivatie en 

verloopintentie, en de onderwijsopbrengsten van de school?  

 

Hoofdstuk 3: De schoolleider maakt het verschil  

Is er een fit tussen schoolbesturen, schoolleiders en leerkrachten op het gebied van 

HRM en welke rol speelt de schoolleider in de relatie tussen HRM, HRM uitkomsten en 

onderwijsopbrengsten?  

 

Hoofdstuk 4: Leerkrachten in hun (werk)omgeving en de invloed van HRM 

In welke mate is de fit van leerkrachten met hun werkomgeving van belang voor hun 

motivatie, tevredenheid, betrokkenheid en verloopintentie en hangt dit samen met HRM?  

 

In figuur 1.1 staat het gehele onderzoek gevisualiseerd. Per hoofdstuk zal in het model 

aangegeven worden welke relaties onderzocht worden. 

 

 

 

Deze eindrapportage is het verslag van de resultaten uit themaproject 2. In het eerste 

BOPO tussenrapport (Janssen, Steijn & Den Dulk, 2010) is ingegaan op (a) de 

toepassing van HRM in het primair onderwijs, (b) de interne fit van het HRM beleid en (c) 

de mogelijke fit tussen bestuur en school op het gebied van HRM. In het tweede 

tussenrapport (Janssen, Steijn & Den Dulk, 2011) zijn de interne fit van HRM en de fit 

tussen schoolleider en schoolbestuur in verband gebracht met de onderwijsopbrengsten 

                                                
6
 Deze komen overeen met de deelvragen, maar zijn nu iets anders geformuleerd voor de leesbaarheid van 

het verslag. 

Figuur 1.1: Onderzoeksmodel themaproject 2 
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van scholen en is er vervolgens ingegaan op de voortgang van de dieptestudie waarin 

data is verzameld bij leerkrachten. In de eerste twee rapporten is gebruik gemaakt van 

de data uit de monitor van 2010 en ging het over schoolleiders en besturen. Dit rapport 

is een vervolg daarop en de focus ligt nu vooral op de leerkrachten (data verkregen door 

middel van de dieptestudie die in 2011 is uitgevoerd) en schoolleiders (data uit de 

monitor van 2012). Dit rapport sluit aan bij de overkoepelende Educational Governance 

onderzoekslijn, omdat het concept fit daarin centraal staat. Duidelijk wordt dat niet enkel 

een externe fit met de omgeving gezocht moet worden (zoals met gemeenten of 

ouders), ook een interne fit (binnen de school) is van belang en HRM speelt daar een rol 

in. Eind 2012 is een integrerende studie verschenen7 waarin de belangrijkste en meest 

relevante uitkomsten van de gehele Educational Governance onderzoekslijn (de vier 

themaprojecten) zijn samengebracht. In appendix 1 staat beschreven hoe de uitkomsten 

van de onderzoekslijn zijn verspreid. 

 

 

1.2. Theoretische achtergrond 
 

 

Zoals ook in de tussenrapportages van de andere BOPO themaprojecten is te lezen, 

kunnen er op basis van een reconstructie van onderwijsbeleid van de overheid twee 

conclusies worden getrokken waaraan in de onderzoekslijn Educational governance 

expliciet aandacht wordt geschonken. Ten eerste wordt het huidige onderwijsbeleid 

gekenmerkt door het versterken van de autonomie van besturen en scholen vanuit 

deregulering van taken én door de daarbij behorende verwachting dat besturen en 

scholen de kwaliteit van hun onderwijs bewijzen, verantwoorden en borgen. Dit vraagt 

om gezamenlijk kwaliteitsbeleid van de actoren die verantwoordelijk zijn voor het 

realiseren van de beleidsdoelen. Ten tweede leidt het toekennen van meer autonomie 

aan de scholen om meer expliciet aandacht voor de optimale afstemming tussen 

organisatieniveaus (intern en extern): leerkrachten, schoolleiders, bovenschools 

management, besturen en gemeenten. 

 

De huidige besturingsfilosofie van de overheid voor het onderwijsbeleid vindt zijn 

uitwerking (1) in minder regels uitvaardigen waardoor besturen en scholen een grotere 

zelfstandigheid krijgen en de handelingsvrijheid vergroot wordt (deregulering), (2) in het 

toekennen van meer autonomie zodat er meer tijd en ruimte komt voor de scholen om 

eigen verantwoordelijkheid op te nemen (vergroten autonomie) en (3) in de vraag naar 

een goede verantwoording door de scholen tegenover de overheid en de samenleving 

(accountability). Deze aspecten passen bij een overheid die scholen vraagt om goed 

onderwijs te realiseren en om de kwaliteiten en expertise van het onderwijspersoneel 

optimaal te gebruiken om beter te kunnen inspelen op de aanwezige mogelijkheden 

binnen de plaatselijke context. 

 

In de BOPO-onderzoekslijn Educational governance: strategie, ontwikkeling en effecten 

wordt educational governance (besturing van onderwijsorganisaties) breed opgevat met 

                                                
7
 Tegen de tijd dat dit rapport definitief wordt opgeleverd is dat in de verleden tijd. 
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als uiteindelijk doel het optimaal functioneren van scholen en optimale opbrengsten bij 

leerlingen. Hierin is een rol weggelegd voor HRM. Binnen de HRM literatuur wordt 

geschreven dat er een verband is tussen HRM beleid, HRM uitkomsten (zoals 

tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en verloopintentie) en de (organisatie)prestaties 

(Paauwe, 2004; Paauwe, 2009; O’Toole & Meier, 2008). Dit idee, dat HRM kan bijdragen 

aan de organisatieprestaties, sluit aan op de huidige focus van de overheid op de 

kwaliteit en bekwaamheid van leerkrachten om de onderwijsopbrengsten te 

optimaliseren (Commissie Leraren, 2007; Ministerie van OCW, 2006, 2007; 

Onderwijsraad, 2006a, 2006b). In het bestuursakkoord (Ministerie van OCW & PO-raad, 

v 2012) wordt benadrukt dat een hoogwaardig HRM beleid een deel is van goed 

werkgeverschap en een voorwaarde voor de ontplooiing van leerkrachten tijdens hun 

loopbaan. Onder andere door ontwikkelingen in de bestuurlijke- en arbeidsmarktcontext 

komt de aandacht te liggen op een meer professioneel school- en personeelsbeleid 

(Commissie Leraren, 2007; Ministerie van OCW, 2006, 2007; Onderwijsraad, 2006a). Zo 

is er gepleit voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, 

het bevorderen van de professionele arbeidsorganisatie van scholen en meer 

samenhang in de kwalificatiestructuur en het opleidingsstelsel (Onderwijsraad, 2006a).  

 

Focus op samenwerking en fit 

Zoals eerder aangegeven staat in educational governance de efficiënte en effectieve 

besturing van onderwijsorganisaties vanuit de gedachte van ‘best fit’ centraal. In dit 

themaproject wordt nagegaan onder welke voorwaarden een dergelijke fit op het gebied 

van HRM tussen besturen, scholen en leerkrachten tot stand komt en in welke mate 

deze samenhangt met de performance (kwaliteit/opbrengsten) van de school als 

organisatie. Het concept fit is zowel binnen de organisatiekundige literatuur als de HRM 

literatuur te vinden; er kunnen evenwel verschillen in betekenis bestaan (Zie ook 

Janssen et al., 2010; 2011). De leidende gedachte van de ‘best fit’ benadering is dat 

naarmate een organisatie een betere fit heeft, deze organisatie ook betere prestaties zal 

leveren (Boxall & Purcell, 2008). De best fit benadering zet zich uitdrukkelijk af tegen de 

universalistische benadering, waarbij ervan uitgegaan wordt dat organisatiepraktijken die 

in de ene context zullen werken dat ook in een andere context zullen doen (Kristof-

Brown, Zimmerman & Johnson, 2005). Binnen de organisatiewetenschap is empirisch 

bewijs (Boxall et al., 2008; Kristof-Brown et al., 2005; Wijk, 2007) dat deze aanname 

ondersteunt. Hoewel onderwijsonderzoek specifiek gericht op deze fitbenadering 

schaars is, zijn er wel indicaties voor de werking ervan. Uit onderzoek blijkt dat vooral in 

basisscholen die cohesief van aard zijn en waar het management een helder en 

gezamenlijk gedragen beleid hanteert, betere prestaties worden geleverd (Bryk, Lee & 

Holland, 2003; Muijs & Reynolds, 2010).  

 

In dit onderzoek wordt ervan uit gegaan dat de schoolleider een cruciale rol speelt in het 

uitdragen van HRM en het bereiken van de hierboven besproken cohesie/fit. Purcell & 

Hutchinson (2007) hebben aangetoond dat lijnmanagers een doorslaggevende rol 

spelen bij het uitdragen van HRM. De schoolleider is daarnaast de centrale actor tussen 

het bestuur en de leerkrachten in. De schoolleider is de persoon die het beoogde beleid 

van het bestuur implementeert en overbrengt op de leerkrachten. De schoolleider is ook 

de persoon die zou kunnen zorgen voor een fit tussen wat besturen beogen en wat 



Themaproject 2: HRM, HRM uitkomsten en onderwijsopbrengsten 
________________________________________________________________ 
 

11 
 

leerkrachten ervaren aan HRM beleid. Verder wordt verondersteld dat de schoolleider 

een rol speelt in de fit die leerkrachten hebben met hun werkomgeving (de person-

environment fit, zie Kristof-Brown et al., 2005).  

 

 

1.3. Opzet van het onderzoek  
 

 

Dit themaproject sluit aan bij de door Risbo en GION in 2003 en 2006 uitgevoerde 

bestuursmonitor (Hofman, Dijkstra, Hofman & de Boom, 2005; Hofman & de Boom, 

2006). In 2010 is het thema HRM toegevoegd en zijn HRM vragenlijsten toegevoegd 

aan de vervolgmonitoren van 2010 en 2012. Daarnaast zijn tussen de monitor van 2010 

en 2012 dieptestudies uitgevoerd. Voor uitgebreide informatie over de gebruikte 

variabelen, schalen, data-analyse technieken wordt verwezen naar de afzonderlijke 

hoofdstukken (en de twee eerdere tussenrapportages).  

 

1.3.1. Schoolmonitoren 

De besturen en basisscholen uit 2003 en 2006 zijn in 2010 en 2012 opnieuw benaderd 

voor deelname aan de monitor. Dit eindrapport betreft vooral een verslaglegging van de 

data uit 2012. Dit omdat er in 2012 ook data is over leerkrachten (uit de dieptestudie), 

waarmee antwoord gegeven kan worden op de onderzoeksvragen. Daarnaast zijn de 

resultaten uit de school- en bestuursmonitor van 2010 al beschreven in eerdere 

tussenrapportages (Janssen et al., 2010; Janssen et al., 2011). In de monitor van 2012 

werd vanuit themaproject 2 gevraagd naar de toepassing van HRM. Dit is uitgebreider 

bevraagd dan in 2010, om een beter beeld te krijgen. 31 stellingen over het HRM beleid 

zijn voorgelegd aan schoolleiders en besturen (appendix 2). De gebruikte schalen zijn 

tevens te vinden in appendix 2. 

 

In 2012 hebben 193 basisscholen (schoolleiders) en 121 besturen de online enquêtes 

ingevuld (respons van respectievelijk 22% en 28%). In de responsgroep is er sprake van 

een groep bovenschoolse organisaties en scholen die de enquête slechts deels heeft 

ingevuld. Deze zogenaamde partiële non-respons doet zich bij online enquêteren vaker 

voor (zie ook Janssen et al., 2010; 2011). De oorzaak is veelal gelegen in een 

combinatie van technische en omgevingsfactoren. Op basis van de partiële respons is 

gekeken of de data bruikbaar was of niet. Uiteindelijk is de netto respons van de 

monitoren 178 scholen en 107 schoolbesturen. 

 

1.3.2. Dieptestudie 

Er heeft in 2011 een dieptestudie plaatsgevonden onder besturen, schoolleiders en 

leerkrachten. Themaproject 2 richtte zich vooral op leerkrachten en op schoolleiders. In 

totaal hebben 28 scholen met hun leerkrachten deelgenomen aan de dieptestudie van 

themaproject 2 en er is sprake van een goede spreiding naar provincie en denominatie. 

In de monitoren van 2010 en 2012 heeft themaproject 2 zich gericht op de besturen en 

schoolleiders. Voor een volledig beeld en om antwoord te geven op onze 

onderzoeksvraag was het ook nodig om de leerkrachten mee te nemen in het 

onderzoek. Zij zijn immers de actoren werkzaam in de organisatie die het dichtst bij de 
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organisatieprestaties in termen van Cito scores staan. Door middel van vragenlijsten is 

onderzocht hoe leerkrachten het HRM beleid ervaren, wat ervoor zorgt dat zij zich 

tevreden, gemotiveerd en betrokken voelen, wat hun binnen de organisatie houdt en 

welke mate van fit zij ervaren met hun werkomgeving. In totaal hebben 254 leerkrachten 

meegedaan aan de dieptestudie. Daarnaast zijn aan de schoolleiders vragen en 

vignetten voorgelegd, om dieper op het HRM beleid in te gaan en wat hun rol daarin is. 

In appendix 3 staan de vragen die zijn voorgelegd aan leerkrachten en daarbij de 

gebruikte schalen. 

 

De resultaten van de dieptestudie worden door het gehele rapport behandeld en niet in 

een apart hoofdstuk beschreven, omdat in iedere deelvraag de data van leerkrachten 

(bijvoorbeeld tevredenheid, motivatie, betrokkenheid, verloopintentie) gekoppeld wordt 

aan de data van schoolleiders. 

 

1.3.3. Representativiteit van de 2012 (en 2010) onderzoeksgroep 

De representativiteit van de onderzoeksgroep 2012 is nader onderzocht aan de hand 

van gegevens verkregen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO voorheen CFI) en de 

Inspectie van het Onderwijs. Deze worden vergeleken met de bevindingen van dezelfde 

analyses over 2010. 

 

Besturen: 

In de non-respons analyse is de groep van responderende besturen in 2012 allereerst 

vergeleken met de niet responderende groep scholen. Uiteindelijk blijkt dat van de 

negen vergelijkingsvariabelen (denominatie, schaal van het bestuur (naar scholen en 

leerlingen), percentage leerlingen met leerlinggewicht, gemeentegrootte van de 

vestigingsplaats van de school, stedelijkheid gemeente), er alleen een significant 

verschil optreedt voor bestuurlijke schaal. In 2012 blijkt het gemiddeld aantal onder het 

bestuur vallende scholen de gebruikte steekproef wat omvangrijker (13 respons versus 

11 scholen in de non-respons groep). Een vergelijking van de gebruikte responsgroep 

met populatiegegevens van besturen laat eenzelfde lijn zien met daarnaast wat minder 

vertegenwoordiging van de protestants-christelijke denominatie. Deze afwijkingen zijn te 

verklaren doordat er in 2012 een drietal zeer grote besturen met rond de 70 

basisscholen aan het onderzoek hebben deelgenomen. Deze vertekening heeft voor de 

analyses verder geen gevolgen omdat deze besturen niet met al hun scholen in het 

databestand zijn opgenomen; normaal gesproken zijn deze besturen gekoppeld aan 

slechts één van de door hen bestuurde scholen. Een vergelijkbare situatie deed zich 

voor bij de meting in 2010. 

 

Scholen: 

In 2012 is gerespondeerd door 193 basisscholen. Voor de vergelijking van de 

basisscholen met de populatiegegevens zijn vergelijkbare variabelen als bij de besturen 

gebruikt. Uit de non-respons analyses komt uiteindelijk op slechts een van de variabelen 

een significant verschil naar voren: de responsgroep van scholen is in 2012 wat minder 

in zeer stedelijke gebieden gevestigd, dan de populatie van basisscholen. In 2010 was 

er geen verschil tussen respons en non-respons scholen. 
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Citoscores: 

De gemiddelde Citoscores van de scholen (groep 8) - die daartoe toestemming hebben 

gegeven – zijn bij het Cito opgevraagd voor de periode van 2003 -2012. In 2012 hebben 

we van 117 basisscholen de beschikking over de gemiddelde Citoscores. De 

gemiddelde Citoscore in 2012 is 535,6 en deze score is vergelijkbaar met die Citoscore 

van 2010 (535.3). In 2012 behaalden alle leerlingen in Nederland gemiddeld een 

standaardscore van 535,5.  

 

1.3.4. Kenmerken leerkrachten dieptestudie HRM  

Van de 254 leerkrachten die hebben meegedaan aan de dieptestudie was 12,4% een 

man en 87,6% een vrouw. De helft van de ondervraagde leerkrachten is ouder dan 45 

jaar en slechts 14,9 % van de leerkrachten is onder de 30 jaar. Vrijwel de meeste 

leerkrachten hebben een HBO opleiding gevolgd (75%). Daarnaast heeft nog 10,7% een 

HBO master gevolgd. De overige 14,3% van de leerkrachten heeft een andere opleiding 

gevolgd. Van de leerkrachten staat 18,4% voor groep 1 en/of 2, 33,1% staat voor groep 

3, 4 of 5 en 36,8% van de leerkrachten staat voor groep 6, 7 of 8. De overige 11,7% 

rouleert tussen de groepen. 94,8% van de leerkrachten heeft een vaste aanstelling, 

maar slechts 4,1% van de leerkrachten geeft aan een aanstelling van 36 uur of meer te 

hebben. De helft van de leerkrachten werkt al meer dan 20 jaar in het primair onderwijs 

en meer dan de helft van de leerkrachten werkt ook al meer dan 10 jaar op dezelfde 

basisschool. 

 

1.3.5. Analyses 

In deze eindrapportage wordt gebruik gemaakt van twee databestanden: 1) een 

databestand met de data uit de schoolmonitor 2012 met 178 schoolleiders en 2) een 

bestand met de data uit de dieptestudie 2011 met 254 leerkrachten. In dat laatste 

databestand is de data van 28 schoolleiders ook gekoppeld aan de eigen leerkrachtdata. 

 

Er wordt gebruik gemaakt van een independent samples t-test om te testen of er 

significante verschillen zijn tussen besturen, schoolleiders en leerkrachten. Verder wordt 

er gebruik gemaakt van correlatietabellen, om te onderzoeken of er sprake is van 

verbanden tussen variabelen. Omdat er dan enkel kennis is over verbanden en niet over 

causaliteit, wordt er ook gebruik gemaakt van multivariate regressieanalyses. 

 

Er worden in de regressieanalyses vijf controlevariabelen gebruikt: het aantal leerlingen 

op een school, het leerlinggewicht, de aard van de school (bijzonder of openbaar), het 

aantal jaar dat de leerkracht werkzaam is op de basisschool (in de analyses met 

leerkrachtdata) en of een school een éénpitter is of niet. Het aantal leerlingen wordt 

meegenomen, omdat dit invloed zou kunnen hebben op de kenmerken van het 

gevoerde HRM beleid en de afstemming daarop. Mogelijk is er op kleine scholen minder 

sprake van HRM beleid dan op grote scholen en geldt dit ook voor de mate van 

strategische afstemming die er is. Om de onderwijsopbrengsten van scholen – de 

gemiddelde Cito scores van de basisscholen 2012 – te kunnen vergelijken moet 

rekening gehouden worden met de leerlinginstroom in de school (SCP, 1999). De 

leerlinginstroom wordt bepaald door het leerlinggewicht en de etnische achtergrond van 

leerlingen. In dit rapport is gekozen om enkel het leerlinggewicht mee te nemen in het 



Hoofdstuk 1: Introductie 
________________________________________________________________ 
 

14 
 

onderzoek. Het leerlinggewicht hangt namelijk samen met de etnische achtergrond van 

de leerlingen, omdat er een aspect van etniciteit in is opgenomen. Met de aard van een 

school wordt gedoeld op de openbare of bijzondere aard. Nederland kent een duaal 

onderwijsstelsel, waarbij het openbare onderwijs vanuit de overheid is georganiseerd en 

het bijzondere onderwijs door individuen en particuliere organisaties (Rijksoverheid, 

2010-2011). De bijzondere scholen hebben meestal een religieuze of 

levensbeschouwelijke grondslag in tegenstelling tot openbare scholen. Openbare 

scholen moeten verantwoording afleggen aan de gemeente of een vertegenwoordiger 

van de gemeente. Het is daarom mogelijk dat deze scholen minder bewegingsvrijheid 

hebben (SCP, 2011), wat doorwerkt in het HRM beleid. Verder wordt er gekeken naar 

hoe lang een leerkracht op een school werkt in de analyses die over leerkrachten gaan. 

Dit zou van invloed kunnen zijn op tevreden, gemotiveerd en betrokken zij zijn. Ook kan 

dit van invloed zijn op hun verloopintentie. Als laatst is ervoor gekozen om ook te kijken 

of een school een éénpitter is. Dit wordt meegenomen omdat de Inspectie van het 

Onderwijs (2012) concludeerde dat deze scholen vaker als zwak worden beoordeeld. 

Bestuurders hebben minder strategisch inzicht, financiële en juridische kennis, 

organiserend vermogen en nauwelijks kennis over onderwijsopbrengsten van hun 

scholen (Claassen & Mulder 2011). In het kader van HRM en prestaties is het de vraag 

of deze scholen hun HRM beleid ook anders invullen. 

 

 

1.4. Leeswijzer 
 

 

In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de relatie tussen HRM, HRM 

uitkomsten en de onderwijsopbrengsten van basisscholen. In hoofdstuk twee wordt 

ingegaan op hoe HRM beleid wordt toegepast in het primair onderwijs. Er wordt gekeken 

naar de consistentie van de HRM praktijken (interne fit van HRM) in relatie tot 

tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en verloopintentie van leerkrachten (HRM 

uitkomsten) en onderwijsopbrengsten. Vervolgens wordt in hoofdstuk drie ingegaan op 

de fit tussen schoolbesturen, schoolleiders en leerkrachten op het gebied van HRM. 

Voeren schoolleiders het HRM beleid uit zoals besturen dat beogen, en ervaren 

leerkrachten het HRM beleid wel zoals schoolleiders dat zeggen uit te voeren? 

Daarnaast wordt gekeken welke rol de schoolleider speelt in de uitvoering van het HRM 

beleid en het beïnvloeden van de werkhouding en het gedrag van leerkrachten. In 

hoofdstuk vier ligt de focus op de leerkrachten. Zij zijn immers de actoren die het werk 

moeten uitvoeren. Er wordt bekeken in welke mate zij zich thuis voelen in de organisatie 

en hun baan en hoe dat samenhangt met hun tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en 

verloopintentie. Het rapport wordt afgesloten met een conclusie in hoofdstuk vijf. 
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Hoofdstuk 2: HRM, HRM uitkomsten & onderwijsopbrengsten 
 
 

2.1.  Inleiding 
 

 

In dit hoofdstuk wordt stil gestaan bij de eerste deelvraag van het onderzoek: In 

hoeverre leidt een grotere interne fit van de concrete HRM praktijken tot hogere HRM 

uitkomsten (zoals tevredenheid, betrokkenheid) en betere onderwijsopbrengsten?  

 

Voordat een antwoord wordt geformuleerd op deze vraag, wordt kort een theoretische 

achtergrond van human resource management uiteengezet. Hier wordt ingegaan op de 

theorie achter het gebruiken van HRM praktijken en de invloed daarvan op HRM 

uitkomsten zoals de motivatie, tevredenheid, betrokkenheid en verloopintentie van 

leerkrachten. Dit is nodig omdat HRM vervolgens in de rest van dit rapport in ieder 

hoofdstuk terugkomt. Vervolgens wordt beschreven hoe HRM wordt toegepast in het 

primair onderwijs. Daarna wordt gekeken of het gevoerde HRM beleid ook consistent is. 

Dit betreft de afstemming van de HRM instrumenten binnen een HRM systeem van de 

organisatie. Hierbij dient een mate van consistentie te zijn van de bundel HRM 

praktijken8. Op basis daarvan wordt gekeken wat de invloed van de bundel HRM 

praktijken is op de onderwijsopbrengsten van scholen, waarbij een onderscheid wordt 

gemaakt tussen ‘objectieve’ prestaties op basis van Cito scores en de ‘ervaren 

prestaties’ van schoolleiders. Tot slot wordt het verband gelegd tussen de consistentie 

van het HRM beleid, de HRM uitkomsten motivatie, tevredenheid, betrokkenheid en 

verloopintentie van leerkrachten en de gemiddelde Cito scores op de school. In figuur 

2.1 staat in het oranje kader het conceptueel model dat in dit hoofdstuk wordt getoetst. 

 

 
 
 

                                                
8
 Dit wordt binnen de HRM literatuur ook wel de interne fit van HRM genoemd.  

Figuur 2.1: Conceptueel model hoofdstuk 2.  Model gebaseerd op Paauwe, 2004. 
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2.2.  Theoretische achtergrond HRM 
 

 

De uitwerking van dit project sluit aan bij de literatuur op gebied van HRM en prestaties. 

Centraal hierbij staat een, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam ontwikkeld9, model 

over de werking van HRM in de publieke sector (Vermeeren, Steijn & Kuipers, 2009). 

Kern van het model is dat specifieke HRM praktijken (bijvoorbeeld werving, opleiding, 

loopbaanontwikkeling) de HRM uitkomsten (tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en 

verloopintentie) beïnvloeden en vervolgens de organisatieprestaties (c.q. de 

onderwijsopbrengsten). Het (lijn)management oftewel de schoolleiding speelt een 

belangrijke rol bij de vormgeving/implementatie van de HRM praktijken. Paauwe (2004) 

laat zien dat het effect van HRM praktijken op onderwijsopbrengsten groter is indien de 

(externe) fit tussen de managementstrategie en concrete HRM praktijken groter is. De 

HRM praktijken hebben dan een positieve invloed op de tevredenheid, motivatie en 

betrokkenheid van leerkrachten, die vervolgens weer van invloed zijn op de 

onderwijsopbrengsten. Daarnaast kunnen de HRM praktijken ook een directe invloed 

hebben op onderwijsopbrengsten.  

 

De vraag is op welke manier het HRM beleid dan vormgegeven moet zijn. In recente 

HRM literatuur (zie onder andere Guest, Conway & Dewe, 2004) wordt steeds meer 

onderstreept dat een ‘High performance’ HRM systeem zo ontworpen moet zijn dat 

medewerkers goede vaardigheden en competenties ontwikkelen, gemotiveerd zijn en de 

mogelijkheid hebben om het werk uit te voeren. Ieder van de elementen lijkt essentieel 

te zijn voor prestaties, daarom zou er een gepaste combinatie van HRM praktijken 

samengesteld moeten worden om dit te bereiken. In dit onderzoek is gebruik gemaakt 

van het AMO-model om HRM te meten (Appelbaum, Bailey, Berg & Kalleberg, 2000; 

Steijn & Groeneveld, 2009; Vermeeren, 2010). In het AMO model komen de drie 

elementen terug die hierboven benoemd zijn. Binnen het AMO-model is aandacht voor 

de Abilities (mogelijkheden tot ontwikkeling), Motivation (motivatie) en Opportunity to 

perform (mogelijkheid om werk uit te voeren & te participeren) van leerkrachten. Een 

combinatie van deze drie elementen zal vervolgens leiden tot hoge prestaties 

(Appelbaum et al., 2000). Het AMO-model gaat ervan uit dat medewerkers positievere 

HRM uitkomsten zoals motivatie, tevredenheid en betrokkenheid ervaren, wanneer er 

sprake is praktijken die samenvallen met ‘ability’, ‘motivation’ en ‘opportunity to perform’. 

Om vast te stellen welke HRM praktijken worden toegepast binnen scholen zijn er 

vragen geformuleerd die bij het domein van de drie componenten van het AMO model 

aansluiten. 

 

Om inzichtelijk te maken wat in dit onderzoek wordt verstaan onder de AMO 

componenten is een overzicht gemaakt van de componenten in figuur 2.2. De invulling 

van de drie componenten is gebaseerd op de AMO-scan van Vermeeren (2010). Voor 

de component ability zijn er vragen geformuleerd over: ‘werving en selectie’, ‘training en 

scholing’ en ‘loopbaanbeleid en mobiliteitsmogelijkheden (in relatie tot scholing)’. De 

vragen voor de component motivation geven aan op welke wijze terugkoppeling en 

                                                
9
 Op basis van het onderzoek van prof. Jaap Paauwe (2004) verbonden aan de Universiteit van Tilburg. 
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beoordeling van werkzaamheden plaatsvindt. Daarnaast wordt gefocust op ‘beloningen’ 

en de mate van prestatiebeloning binnen het onderwijs. Er bestaan veel motivatie-

instrumenten die werkgevers kunnen inzetten of faciliteren om ervoor te zorgen dat 

werknemers zich gemotiveerd voelen. In dit onderzoek zijn motivatie-instrumenten 

gekozen die gekoppeld kunnen worden aan de prestaties van leerkrachten. Ten slotte is 

op het gebied van opportunity to participate toegespitst op de mate waarin werknemers 

gemachtigd zijn om zelf beslissingen te nemen, zonder noodzakelijke goedkeuring van 

leidinggevenden. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de empirische resultaten. 

 

 

Ability 
 

Motivation Opportunity to perform 

Werving & selectie: 
 
Werving- en selectiemethoden, 
waarbij kritisch en nauwkeurig 
wordt gekeken naar de sollicitant 
aan de hand van eerder 
vastgestelde criteria. 
 

Beoordeling: 
 
Hierbij wordt gedoeld op de 
functionerings- en 
evaluatiegesprekken waarin het 
functioneren en presteren wordt 
beoordeeld. 

Autonomie: 
 
Mate van autonomie in het werk. 
Het zelf beslissingen mogen 
nemen. 

Training & scholing: 
 
Medewerkers kunnen zich 
ontwikkelen binnen de organisatie 
door middel van training en 
scholing. 
 

Beloning: 
 
Hiermee wordt loon bedoeld, plus 
andere vormen van beloning zoals 
voordelige secundaire 
arbeidsvoorwaarden en 
andersoortige financiële 
beloningen.  

Participatie: 
 
Deel kunnen nemen aan de 
besluitvorming en het overleg. 

Loopbaan & mobiliteit: 
 
Het loopbaanbeleid is nauwkeurig 
vastgelegd in de organisatie en 
hier wordt gebruik van gemaakt. 
Werknemers hebben de 
mogelijkheid zowel horizontaal als 
verticaal te groeien binnen en 
buiten de organisatie. 

  

 
Figuur 2.2.: Invulling van het AMO-model 
 

 

2.3.  Toepassing HRM praktijken en de consistentie van het HRM beleid 
 

 

In deze paragraaf wordt er een beschrijving gegeven van de HRM praktijken uit het AMO 

model zoals die op schoolniveau worden toegepast. Hierbij gebruiken we de data 

afkomstig uit de schoolmonitor 201210. Hierin zijn aan de schoolleider 31 stellingen 

voorgelegd die de HRM praktijken volgens het AMO-model typeren (Vermeeren, 2010). 

Er is gebruik gemaakt van een 5-punts Likertschaal, waarbij 1 de laagste waarde 

weergeeft (helemaal niet mee eens) en 5 de hoogste waarde (helemaal mee eens). Hoe 

lager de score, hoe minder een praktijk op schoolniveau volgens de schoolleider wordt 

                                                
10

 In de schoolmonitor 2010 is er een beperktere meting van HRM gebruikt (zie Janssen et al., 2010). 
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toegepast. Hoe hoger, hoe meer de schoolleider de praktijk toepast. In tabel 2.1 wordt 

weergegeven in welke mate schoolleiders de HRM praktijken uitvoeren op hun scholen. 

 

2.3.1. Toepassing HRM praktijken 

Van de component ability heeft het instrument “krijgen de leerkrachten van ons de 

mogelijkheid om trainingen, cursussen en workshops te volgen” de hoogste gemiddelde 

score 4.35. Hieruit is op te maken dat dit instrument vaak wordt toegepast volgens de 

schoolleiders. Hierna volgt het opportunity to perform instrument “worden leerkrachten 

goed op de hoogte gehouden van de standpunten en het beleid van de school” met een 

gemiddelde van 4.30. Een opvallend resultaat is het lage gemiddelde van 2.32 bij het 

motivation instrument “spelen de prestaties van een leerkracht een rol in de beloning”. 

Hieruit blijkt dat volgens de schoolleider dit instrument het minst wordt toegepast binnen 

de schoolorganisatie. Een ander instrument met een lage score is ook een motivation 

instrument “zijn voor leerkrachten voldoende mogelijkheden voor financiële doorgroei”.  

 

De resultaten duiden er op dat de schoolleider minder vaak instrumenten toepast die 

gericht zijn op de (financiële) beloning van prestaties. Dit, terwijl er toch steeds meer 

mogelijkheden zijn in de Cao voor schoolleiders om te differentiëren in beloningen. Over 

het algemeen kan gezegd worden dat er vrij hoog gescoord wordt op de ability 

praktijken, schoolleiders besteden veel aandacht aan de scholing, ontwikkeling en 

loopbaan van leerkrachten. Op de motivatie praktijken wordt ook goed gescoord op de 

financiële motivatie praktijken na. Op het gebied van opportunity to perform is zichtbaar 

dat er meer aandacht is voor de participatie van leerkrachten, dan voor het geven van 

autonomie. Toch liggen ook deze scores nog vrij hoog. Alleen de mogelijkheid voor 

leerkrachten om zelf hun taken in te vullen wordt lager beoordeeld. Dat is op zich niet 

verrassend, omdat leerkrachten gebonden zijn aan bepaalde methoden en aan het eind 

van een periode bepaalde leerdoelen bereikt moeten hebben met hun leerlingen. 

 

Tabel 2.1: Toepassing HRM volgens de schoolleider 

Ability 
Motivation 
Opportunity 
to 
participate 

Bij ons op school… N Min. Max. Gem
. 

S.D. 

A ondergaan leerkrachten een nauwkeurige 
selectie voordat zij worden aangenomen 

166 1 5 3.51 .906 

A krijgen leerkrachten van ons de mogelijkheid 
om trainingen, cursussen en workshops te 
volgen 

166 1 5 4.35 .695 

A hebben leerkrachten de mogelijkheid om 
ergens anders binnen de organisatie te gaan 
werken 

165 1 5 4.08 .984 

A wordt bij de selectie van leerkrachten 
nauwkeurig gekeken of hun vaardigheden 
passen bij de functie 

165 1 5 3.74 .896 

A krijgen leerkrachten de mogelijkheid om door 
te groeien naar een hogere functie 

166 1 5 3.90 .864 

A zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor 
leerkrachten afgestemd op de behoeften van 
de school 

166 1 5 3.84 .730 

A wordt bij de selectie nauwkeurig gekeken of 166 1 5 3.79 .859 
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een leerkracht past binnen het team 

A worden leerkrachten gestimuleerd in hun 
ontwikkeling 

166 1 5 4.16 .613 

A wordt bij de selectie nauwkeurig gekeken of 
de opleiding van de leerkracht aansluit bij de 
functie 

164 1 5 3.99 .783 

A worden loopbaanafspraken met leerkrachten 
altijd nagekomen 

166 1 5 3.69 .702 

A worden leerkrachten ondersteund bij het 
plannen van hun toekomstige ontwikkeling 

166 1 5 3.89 .679 

M worden leerkrachten beoordeeld aan de hand 
van een duidelijke procedure 

166 1 5 3.97 .904 

M worden prestaties periodiek met de 
leerkrachten geëvalueerd 

166 1 5 3.98 .874 

M vormt een beoordeling van een leerkracht de 
basis voor zijn/haar verdere ontwikkeling 

165 1 5 3.66 .907 

M spelen de prestaties van een leerkracht een 
rol in de beloning 

165 1 5 2.32 1.076 

M krijgen leerkrachten uitbreiding van hun 
verantwoordelijkheden als ze goed presteren 

165 1 5 3.53 .887 

M weten leerkrachten waarop zij beoordeeld 
worden 

166 1 5 3.99 .820 

M worden leerkrachten goede 
arbeidsvoorwaarden geboden in vergelijking 
met andere scholen 

166 1 5 3.33 .818 

M wordt een beoordeling schriftelijk 
teruggekoppeld aan leerkrachten 

166 1 5 4.15 .912 

M zijn voor leerkrachten voldoende 
mogelijkheden voor financiële doorgroei 

165 1 5 2.73 .951 

M komen zowel het functioneren van de 
leerkracht als het functioneren van de school 
in een formeel gesprek aan de orde 

165 1 5 4.22 .598 

O hebben leerkrachten invloed op de invulling 
van hun functie 

165 1 5 3.88 .705 

O hebben leerkrachten de mogelijkheid om hun 
eigen ideeën nader uit te werken 

165 1 5 3.91 .603 

O kunnen leerkrachten zelf beslissen in welke 
volgorde zij hun werk uitvoeren 

166 1 5 3.52 .829 

O kunnen leerkrachten zelf bepalen hoe zij hun 
taken uitvoeren 

164 1 5 3.29 .878 

O hebben leerkrachten, afgezien van de 
lestijden, de mogelijkheid om hun werktijden 
flexibel in te richten 

165 1 5 3.70 .899 

O hebben leerkrachten de mogelijkheid om 
betrokken te zijn bij de besluitvorming in de 
organisatie 

166 1 5 4.18 .616 

O hebben leerkrachten daadwerkelijk inspraak 
via de medezeggenschapsraad 

166 1 5 4.23 .684 

O hebben leerkrachten de mogelijkheid om hun 
mening te geven over werkgerelateerde 
zaken 

164 1 5 4.39 .612 

O worden leerkrachten goed op de hoogte 
gehouden van de standpunten en het beleid 
van de school 

164 1 5 4.30 .600 

O hebben leerkrachten in het werkoverleg 
inspraak in de besluiten die genomen worden 

166 1 5 4.13 .574 

Schaalgemiddelde 3.83 
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Een opvallende bevinding die zeker in het kader van ‘fit’ interessant is, is dat er een 

significant verschil blijkt te zijn tussen hoe éénpitters en scholen met een bovenschools 

management de HRM praktijken toepassen. De eerste praktijk waarop een verschil te 

vinden is, is dat leerkrachten ergens anders binnen de organisatie kunnen werken. Op 

éénpitters is dit minder goed mogelijk en dat is niet verrassend. Verder zijn er vier 

praktijken die éénpitters meer inzetten. Op éénpitters kijken schoolleiders bij de selectie 

van nieuwe leerkrachten nauwkeuriger of hun vaardigheden bij de functie passen. 

Daarnaast wordt bij de selectie nauwkeuriger gekeken of de opleiding van de nieuwe 

leerkracht bij de functie past. Ook geven schoolleiders aan nauwkeurig te kijken of een 

nieuwe leerkracht past binnen het team. Als laatste vinden schoolleiders van éénpitters 

dat zij hun leerkrachten betere arbeidsvoorwaarden bieden dan andere scholen. Zo 

bezien houden schoolleiders van éénpitters zich meer bezig met de (nauwkeurige) 

selectie van nieuw personeel. Wellicht vanwege de kleinschaligheid van de organisatie 

ervaren schoolleiders meer de noodzaak om goed / passend personeel aan te nemen, 

om de werksfeer en de prestaties hoog te houden. 

 

2.3.2. Consistentie HRM beleid 

In het voorgaande zijn de afzonderlijke HRM praktijken besproken. De vraag is hoe deze 

HRM praktijken zich verhouden tot prestaties in het onderwijs (onderwijsopbrengsten). In 

de literatuur over en onderzoek naar HRM en prestaties wordt benadrukt dat het niet 

zozeer gaat om individuele HRM activiteiten, maar meer om de combinatie van 

instrumenten in een samenhangende bundel van HRM praktijken (Guest et al., 2004). 

Recent onderzoek geeft aan dat het bereiken van consistente HRM praktijken invloed 

zal hebben op de prestaties. Hierbij gaat het om de interne fit van de HRM praktijken. De 

interne fit betreft de coherentie en consistentie van een set van gerelateerde HRM 

praktijken (Wijk, 2007). In dit onderzoek gebruiken we de term consistentie van het HRM 

beleid voor deze fit11. Het gaat hierbij dus om HRM praktijken die tezamen een bundel 

vormen.  

 

Om vast te stellen of er sprake is van een bundel van HRM praktijken en om de 

consistentie hiervan te bepalen, wordt gekeken naar de Cronbach’s Alpha van de totale 

schaal. Hoe hoger de Cronbach’s Alpha hoe consistenter het HRM beleid (MacDuffie, 

1995 in Guest et al., 2004). De HRM schaal op basis van de 31 items gemeten op het 

schoolniveau heeft een Cronbach’s Alpha van α=.906, wat duidt op een hoge mate van 

consistentie. De HRM schaal heeft een gemiddelde totaal score van 3,83 op een schaal 

van 1 t/m 5. Er wordt dus over het algemeen bovengemiddeld gebruik gemaakt van 

HRM praktijken. Verder blijkt dat de activiteiten die binnen A, M en O vallen, ook een 

bundel vormen. De Ability schaal heeft een consistentie van α=.851, de Motivation 

schaal heeft een samenhang van α=.792 en de Opportunity to participate schaal is 

consistent met α=.810. De hoge waarden geven aan dat de consistentie van het HRM 

beleid hoog is. De afzonderlijke praktijken worden in het vervolg van dit hoofdstuk als 

een samenhangende bundel van HRM praktijken meegenomen in de analyses. In het 

                                                
11

 Omdat er binnen het wetenschapsgebied van de organisatietheorieën ook gebruik wordt gemaakt van de 
term ‘interne fit’, en het daar in HRM termen juist om de ‘externe fit’ gaat, is in het kader van het 
overkoepelende educational governance project besloten om de interne fit van het HRM beleid in dit rapport 
de consistentie van het HRM beleid te noemen. 
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onderzoek wordt er vanuit gegaan dat hoe meer HRM praktijken er worden toegepast, 

hoe beter de consistentie van het HRM beleid is (Boon, 2008; Guest et al., 2004).  

 
 
2.4. HRM & HRM uitkomsten 
 

 

Een belangrijke schakel in de relatie tussen HRM en prestaties is de medewerker. Dat is 

in dit onderzoek de leerkracht. Door op het niveau van de leerkracht te kijken, kan de 

link tussen HRM en onderwijsopbrengsten beter begrepen worden. Gemotiveerde en 

betrokken werknemers zetten zich bijvoorbeeld meer in om werktaken uit te voeren en 

organisatiedoelstellingen te behalen (Guest, 2002). In het conceptueel model (figuur 2.1) 

dat in dit hoofdstuk wordt gebruikt, wordt verondersteld dat het toepassen van HRM 

praktijken de tevredenheid, motivatie en betrokkenheid van leerkrachten positief 

beïnvloed. Daarnaast kan het de verloopintentie van leerkrachten verminderen. Deze 

HRM uitkomsten van leerkrachten zouden op hun beurt de onderwijsopbrengsten van 

hun organisatie kunnen verbeteren. De relatie tussen HRM en prestaties wordt in 

paragraaf 2.4 behandeld. De HRM uitkomsten die in deze paragraaf aan de orde komen 

zijn gemeten bij de leerkrachten door middel van de dieptestudie. Daarom wordt in dit 

hoofdstuk gebruik gemaakt van de data uit de dieptestudie, waarin 254 leerkrachten van 

28 scholen hebben meegedaan. De data van leerkrachten is gekoppeld aan die van de 

schoolleiders.  

 

In tabel 2.2 staan de correlaties weergegeven van de variabelen die in deze paragraaf 

centraal staan. Hoewel de meeste variabelen bij leerkrachten zijn gemeten, is ook een 

variabele meegenomen die bij hun schoolleiders is gemeten. Het gaat om de 

consistentie van het HRM beleid12. Bij schoolleiders gaat het om de bundel van HRM 

praktijken die zij zeggen toe te passen en bij leerkrachten om de bundel praktijken die zij 

ervaren. De overeenkomsten en verschillen tussen schoolleiders en leerkrachten 

worden verder uitgebreid behandeld in het volgende hoofdstuk. In dit hoofdstuk wordt 

gekeken of de consistentie van het HRM beleid samenhangt met de HRM uitkomsten. 

Te zien is dat de consistentie van het HRM beleid zoals schoolleiders het aangeven, 

geen invloed heeft op de tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en verloopintentie van 

leerkrachten. Aan leerkrachten is in de dieptestudie naast de HRM uitkomsten ook 

gevraagd naar hoe zij het HRM beleid ervaren. Het HRM beleid zoals leerkrachten het 

ervaren, hangt wel positief samen met motivatie (r=.186, p<.01), tevredenheid (r=.358, 

p<.01), verloopintentie (r=.344, p<.01) en betrokkenheid (r=.278, p<.01) van 

leerkrachten. Hoe consistenter het HRM beleid zoals het wordt ervaren door 

leerkrachten, hoe beter ook hun HRM uitkomsten.  

 

 

 

 

                                                
12

 Schoolleiders zijn in de tabel aangegeven met SL en leerkrachten met LK 
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Tabel 2.2: Correlaties HRM & HRM uitkomsten 

 Variabelen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. Consistentie 

HRM beleid (SL) 

 .164
*
 .104 .015 -.013 .111 -.005 -.116 .010 -.181

**
 -.225** 

2. Consistentie 

HRM beleid (LK) 

  .186
**
 .358

**
 .344

**
 .278

**
 .193

**
 -.134

*
 -.215

**
 -.005 .134* 

3. Motivatie     .202
**
 .093 .255

**
 .158

*
 -.127 .109 -.122 -.028 

4. Tevredenheid      .288
**
 .220

**
 .157

*
 .027 -.204

**
 .034 .195** 

5. Verloopintentie
13

      .218
**
 .185

**
 -.118 -.117 .043 .025 

6. Betrokkenheid        .245
**
 .013 -.143

*
 .113 .127 

7. Aantal jaren op 

basisschool 

       .022 .025 .041 .130* 

8. Openbaar (0) / 

Bijzonder (1) 

        .112 .276
**
 .056 

9. Leerlinggewicht 

2010 

         -.069 -.225** 

10. Leerlingaantal 

2012 

          .125 

11. Eénpitter            

 

*=α <.05, **α <.01, ***=α <.001 

 

Er zijn nu verschillende verbanden gevonden. Op basis van de voorgaande 

correlatietabel kan gesteld worden dat hoe de leerkracht het beleid ervaart er veel meer 

toe doet dan wat de schoolleider zegt dat hij doet. In de verdere analyses  wordt daarom 

in deze paragraaf gebruik gemaakt van de consistentie van het HRM beleid zoals 

leerkrachten het ervaren. Dit kan in verband worden gebracht met de tevredenheid, 

motivatie, betrokkenheid en verloopintentie van leerkrachten. 

 

Door middel van multivariate regressie-analyses zijn de gevonden verbanden verder 

onderzocht. In tabel 2.3 is te zien dat er een positief effect is van het (ervaren) HRM 

beleid op de motivatie van leerkrachten (β =.178, p <.05). Naarmate leerkrachten 

ervaren dat er meer HRM praktijken worden toegepast, neemt hun motivatie toe. Hoe 

meer HRM praktijken worden toegepast, hoe beter consistentie van het beleid (zie 

paragraaf 2.2). Om meer gemotiveerde leerkrachten te hebben in de schoolorganisatie, 

die zich inzetten om de organisatiedoelen te behalen, is het dus van belang dat er 

coherente en consistente HRM praktijken worden toegepast. 

 

Naast motivatie is ook tevredenheid een goede graadmeter om de invloed van HRM op 

leerkrachten te meten. In model 2 is te zien dat het HRM beleid een positief effect heeft 

op de tevredenheid van leerkrachten (β =.351, p <.001). Dit betekent dat naarmate 

leerkrachten een consistenter HRM beleid ervaren, de tevredenheid toeneemt. 

                                                
13

 Deze variabele is gehercodeerd, waardoor een positief effect ook daadwerkelijk positief is en betekent dat 
leerkrachten geen intentie hebben de organisatie te verlaten. 
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Opvallend is dat hierdoor ook het negatief effect van het leerlinggewicht wordt 

weggenomen. Het blijkt dat het HRM beleid een belangrijke rol speelt voor de 

tevredenheid van leerkrachten met hun baan, vooral als de leerkrachten te maken 

hebben met een hoog gemiddeld leerlinggewicht op hun school en daardoor 

waarschijnlijk ook meer werkdruk. Overigens is te zien dat op éénpitters leerkrachten 

meer tevreden zijn dan op scholen met een bovenschools management (r=.195, p<.01). 

Dit zou kunnen komen door de kleinschaligheid van de school.  

 

Vervolgens is er onderzocht wat de invloed van HRM is op de betrokkenheid van 

leerkrachten in de organisatie. De HRM praktijken hebben ook een positief effect op de 

betrokkenheid van leerkrachten (β =.240, p <.001). Naarmate leerkrachten ervaren dat 

het HRM beleid consistenter is, neemt de betrokkenheid toe. Betrokken leerkrachten 

zien zichzelf als een onderdeel van de organisatie en voelen zich emotioneel verbonden. 

De schoolorganisatie betekent veel voor hen en zij ervaren de problemen van de school 

als hun eigen problemen. Binnen de organisatie is betrokkenheid belangrijk om te 

streven naar een goede relatie tussen leerkracht en werkgever. Daarnaast zullen 

leerkrachten bij een hoge betrokkenheid meer bereid zijn om bij te dragen in de 

organisatie. Op basis van tabel 2.3 kan gezegd worden dat de tevredenheid van 

leerkrachten het sterkst beïnvloed wordt door de consistentie van het HRM beleid. 

Tevens is te zien dat het effect van andere variabelen verdwijnt of afneemt. De wijze 

waarop leerkrachten de HRM praktijken ervaren, is dus belangrijk voor hun gedrag en 

houding op het werk. 

 
Tabel 2.3: Regressieanalyse met de HRM uitkomsten als afhankelijke variabele 

Variabelen Motivatie Tevredenheid Betrokkenheid 

 Model  

1β 

Model 

 2β 

Model  

1β 

Model  

2β 

Model  

1β 

Model  

2β 

Constant       

Leerlinggewicht 2010 .102 .139 -.185* -.114 -.123 -.073 

Aantal jaren op 

basisschool 

.175* .137 .153* .082 .230** .180* 

Bijzonder -.085 -.063 .001 .046 -.022 .006 

Leerlingaantal 2012 -.104 -.108 -.036 -.045 .072 .066 

Eénpitter  -.001 -.012 .123 .102 .102 .088 

Consistentie HRM beleid 

(LK) 

 .178*  .351***  .240*** 

       

R² .064 .092 .083 .192 .094 .145 

F 2.503* 3.076*

* 

3.401** 7.405*** 3.725** 5.059*** 

 N=189  N=194  N=186  

*=α <.05, **α <.01, ***=α <.001 
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Tot slot is er ook een logistische regressieanalyse uitgevoerd om te bepalen wat het 

effect van het (ervaren) HRM beleid is op de binding14 van leerkrachten (zie tabel 2.4). 

Er is te zien dat HRM een sterk positief effect heeft op de binding van leerkrachten 

(Wald = 16.119, p <.001). Hoe consistenter het HRM beleid dat de leerkracht ervaart, 

hoe minder de intentie om de organisatie te verlaten en dus hoe hoger de binding met 

de school. Opvallend is ook dat het negatieve effect van het leerlinggewicht op de 

binding van leerkrachten door de HRM praktijken sterk is afgenomen en niet meer 

significant is. Het implementeren van HRM praktijken kan de binding van leerkrachten 

met de school versterken. Dit is van belang gezien de hoge verloopcijfers in het 

onderwijs. Met behulp van HRM praktijken kan de school werken aan het behoud van 

leerkrachten. 

 
Tabel 2.4: Logistische regressieanalyse met binding van leerkrachten als afhankelijke variabele 

Variabelen Model 1 Model 2 

 B Wald B Wald 

Constant     

Leerlinggewicht 2010 -4.486 5.160* -2.413 .814 

Aantal jaren op basisschool 1.114 4.966* 1.277 3.629 

Bijzonder -.506 .671 -.290 .172 

Leerlingaantal 2012 .016 .721 .016 .520 

Eénpitter .859 1.460 1.431 3.012 

Consistentie HRM beleid (LK)   4.218 16.119*** 

   

R² .158 .4 

N=193, *=α <.05, **α <.01, ***=α <.001 

 

Er kan geconcludeerd worden dat wanneer leerkrachten ervaren dat er meer HRM 

praktijken worden toegepast (en er dus sprake is van een consistent HRM beleid), dit 

een positieve invloed heeft op hun houding en gedrag op het werk. Als leerkrachten 

ervaren dat er een coherente en consistente bundel van HRM praktijken wordt 

uitgevoerd, dan zijn zij vaker tevreden, gemotiveerd en betrokken. Daarnaast neemt de 

vertrekintentie af. Ook is zichtbaar geworden dat negatieve effecten van onder andere 

het leerlinggewicht door de HRM praktijken vermindert of zelfs verdwijnt. Het al dan niet 

werken op een éénpitter heeft geen invloed op de houding en gedrag van leerkrachten. 

Alleen het aantal jaren werkzaam op een school als controlevariabele draagt positief bij 

aan de houding en gedrag van leerkrachten. Al met al kan worden gesteld dat HRM 

belangrijk is binnen de schoolorganisatie om het werkgedrag en de -houding van 

leerkrachten positief te beïnvloeden. 

 

 

 

 

 

                                                
14

 Het gaat hier om de variabele ‘verloopintentie’ die is gehercodeerd in positieve richting. 
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2.5. HRM & onderwijsopbrengsten 
 

 

In paragraaf 2.2 is er gekeken naar het HRM beleid zoals schoolleiders dat uitvoeren. In 

paragraaf 2.3 is er gekeken hoe het HRM beleid wat leerkrachten ervaren samenhangt 

met hun tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en verloopintentie. In deze paragraaf ligt 

de focus op de relatie tussen HRM en onderwijsopbrengsten. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van de monitordata die door 193 schoolleiders is aangeleverd. De 

onderwijsopbrengsten zijn namelijk ook op schoolniveau gemeten. Er wordt dus niet 

gebruik gemaakt van de data van leerkrachten, omdat dit slechts 28 scholen betrof. 

 

In tabel 2.5 is te zien dat er geen sprake van samenhang is tussen het gevoerde HRM 

beleid en de gemiddelde Cito scores van scholen. Er wordt wel een positieve 

samenhang gevonden tussen de HRM praktijken en de (door schoolleiders) ervaren 

prestaties. Dit duidt erop dat op scholen met een consistenter HRM beleid, de ervaren 

prestaties in de ogen van de schoolleiders ook hoger zijn. Het is opmerkelijk dat de 

objectieve prestaties niet significant samenhangen met HRM, terwijl dit wel voor de 

subjectieve prestaties geldt. De verwachting dat HRM praktijken een positieve invloed 

hebben op de Cito scores kan op grond van deze analyse niet bevestigd worden. De 

samenhang tussen de HRM praktijken en de subjectieve prestaties kan er op duiden dat 

het beoordelen van prestaties op de school complexer is dan alleen de objectieve 

meting van de Cito scores. Het is mogelijk dat schoolleiders bij de beoordeling van de 

prestaties van de school de complexiteit van de schoolomgeving meenemen en niet 

alleen naar de Cito scores kijken. De positieve correlatie tussen ervaren prestaties en 

Cito score suggereert dat schoolleiders de Cito scores wel meenemen in hun 

beoordeling van de onderwijsopbrengsten.  

 
Tabel 2.5: Gemiddelden, standaarddeviaties en correlaties 

Variabelen Gemiddelde S.D. N. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Cito score 2012 535.72 3.63 113  .217
*
 -.017 -.571

**
 .068 -.027 

2. Ervaren prestaties 4.01 .48 163   .540
**
 -.018 .003 -.015 

3. Consistentie HRM beleid (SL) 3.83 .41 150    -.005 -.125 .049 

4. Leerlinggewicht 2010 1.08 .12 177     -.053 -.050 

5. Leerlingaantal 2012 28.90 14.80 52      -.018 

6. Eénpitter .74 .44 177       

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

Om meer te weten te komen over het verband tussen HRM en de ervaren prestaties is 

een multivariate regressieanalyse uitgevoerd (tabel 2.6). Uit de regressieanalyse15 komt 

naar voren dat de consistentie van het HRM beleid een sterk positief effect heeft op de 

ervaren prestaties van schoolleiders (β =.516, p <.000). Het effect toont aan dat bij een 

                                                
15

 In deze analyse is de controlevariabele ‘aantal leerlingen 2012’ weggelaten. Deze variabele had maar 44 
cases in zich, waardoor de resultaten enkel op 44 cases gebaseerd konden worden. Voor de resultaten 
maakt het verder niet heel veel uit, de verklaarde variantie is nu 29,8% in plaats van 30,5% en β=.544 
(p<.000) in plaats van β=.516 (p<.000).  
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toename van de HRM praktijken de ervaren prestaties van schoolleiders ook toenemen. 

Hoewel ervaren prestaties een subjectieve indicatie is van de prestaties van de school 

wordt het wel positief beïnvloed door de HRM praktijken. De controlevariabelen zijn niet 

van invloed.  

 
Tabel 2.6: Regressieanalyse met ervaren prestaties als afhankelijke variabele  

Variabelen Model 1β Model 2β 

Constant   

Leerlinggewicht 2010 -.031 -.027 

Éénpitter  -.047 -.077 

HRM praktijken (schoolleider)  .544*** 

   

R² .003 .298 

F .220 20.219*** 

N=147, *=α<.05, **α<.01, ***=α<.001 

 

De resultaten van dit onderzoek (zie ook tussenrapportage Janssen et al.,  2011) 

hebben uitgewezen dat er een verband is tussen HRM en prestaties. Er is een direct 

verband gevonden tussen de ervaren prestaties van schoolleiders en de consistentie 

van het HRM beleid. Het verband tussen HRM en Cito scores loopt niet direct. Het 

leerlinggewicht speelt hier een rol in. Dit onderzoek heeft in 2011 laten zien dat er 

sprake is van een interactie-effect tussen de consistentie van het HRM beleid, Cito 

scores en het leerlinggewicht. Op scholen met een laag leerlinggewicht betekent het 

meer toepassen van de HRM praktijken een lichte stijging van de gemiddelde Cito score. 

Op scholen met een hoog leerlinggewicht betekent een toename van deze praktijken 

een duidelijk negatief effect op de gemiddelde Cito score. In figuur 2.3 is een visuele 

weergave te zien van het interactie-effect. In het figuur 2.3 staan de twee lijnen voor: 1) 

de groep scholen met een laag leerlinggewicht en 2) de groep scholen met een hoog 

leerlinggewicht. De helling van de lijnen wordt bepaald door de toepassing van prestatie-

gerelateerde HRM praktijken op scholen. De toepassing van die praktijken heeft effect 

op de prestaties van scholen (dependent variable)16, maar het effect verschilt duidelijk 

tussen de twee groepen.  

                                                
16

 Dit figuur geeft niet de daadwerkelijke gemiddelde Cito scores weer. De focus ligt op de weergave van het 
effect. 
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Figuur 2.3.: Interactie-effect HRM clusters X leerlinggewicht op Cito scores

17
  

 

Dit kan betekenen dat schoolleiders op scholen met een hoog gemiddeld leerlinggewicht 

voorzichtig om moeten gaan met de toepassing van juist de prestatie-gerelateerde 

motivatie praktijken. Hier zou echter in longitudinaal onderzoek verder naar gekeken 

moeten worden. Verder onderzoek naar dit verschijnsel heeft laten zien dat scholen die 

in 2010 een lage gemiddelde Cito score hadden, in 2012 juist meer HRM praktijken zijn 

gaan toepassen. In het kader van de eerder besproken negatieve relatie tussen 

gemiddeld leerlinggewicht, Cito score en de toepassing van HRM op scholen waar het 

minder goed gaat is dit interessant voor beleidsmakers. Vooral nu het overheidsbeleid 

juist de toepassing van prestatie-gerelateerde HRM praktijken stimuleert. Dit impliceert 

ook dat een fit met de omgeving (het type leerlingen) van belang is bij de invulling van 

het HRM beleid. Het lijkt er immers op dat het een identiek HRM beleid in een andere 

context tot andere resultaten leidt.  

 

 
2.6. Conclusie 
 

 

In dit hoofdstuk is onderzocht wat de link is tussen HRM en prestaties. Hierbij stond de 

eerste deelvraag centraal: In hoeverre leidt een grotere interne fit van de concrete HRM 

activiteiten tot hogere HRM uitkomsten (motivatie, tevredenheid, betrokkenheid en 

binding) en betere onderwijsopbrengsten?  

 

                                                
17

 De figuur is weergegeven in het Engels omdat de macro die deze figuren maakt zo ingesteld is. Er is 
gebruik gemaakt van gestandaardiseerde variabelen. 
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In paragraaf 2.1 is de achterliggende theorie besproken die van belang is voor het 

beantwoorden van de deelvraag. Vervolgens is in paragraaf 2.2 gekeken naar hoe HRM 

wordt toegepast in het primair onderwijs. Over het algemeen blijkt dat HRM vrij veel 

wordt toegepast op in het primair onderwijs, al verschilt het wel per instrument in welke 

mate. Ook werd duidelijk dat schoolleiders vrijwel geen gebruik maken van financiële 

motivatie instrumenten. Dit is opmerkelijk, omdat zij tegenwoordig meer beleidsvrijheid 

hebben om hier gebruik van te maken. Scholen zijn erg gefocust op HRM praktijken die 

samenhangen met training, ontwikkeling en loopbaan. Dit sluit goed aan bij de huidige 

wens van de overheid om de leerkrachten meer te professionaliseren. Een interessante 

bevinding was dat éénpitters hun HRM beleid anders invullen. Vooral op het gebied van 

de selectie van nieuwe leerkrachten voor hun school zijn ze erg nauwkeurig. 

Schoolleiders op éénpitters lijken sterker gefocust op een fit tussen de sollicitant en de 

eigen organisatie. Er wordt meer gelet op of de opleiding aansluit op de functie, of de 

vaardigheden aansluiten op de functie en of de sollicitant past binnen het team. Hoewel 

schoolleiders van éénpitters tijdens de sollicitatieprocedure misschien met een strengere 

blik naar de sollicitant kijken, is dat ook nodig omdat leerkrachten op éénpitters 

(significant) minder de kans hebben om ergens anders binnen dezelfde organisatie te 

gaan werken. De fit moet daarom meteen goed zijn.  

 

In het conceptueel model wordt verondersteld dat HRM invloed heeft op prestaties, 

zowel direct als indirect via HRM uitkomsten. In paragraaf 2.2 is daarom gekeken naar 

de relatie tussen HRM en de tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en verloopintentie 

van leerkrachten. Uit de correlatietabel bleek dat het er niet zo zeer toe doet wat de 

schoolleider zegt toe te passen, maar veel meer wat de leerkracht aan HRM beleid 

ervaart. Daarom is in deze paragraaf de consistentie van het HRM beleid meegenomen, 

zoals het door de leerkracht wordt ervaren. Dit ervaren HRM beleid hangt positief samen 

met de tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en verloopintentie van leerkrachten. Bij 

deze laatste betekent het in dit geval dat leerkrachten minder de intentie hebben de 

organisatie te verlaten. De tevredenheid van leerkrachten werd het sterkst beïnvloed 

door het ervaren HRM beleid. Voor verder onderzoek maar ook voor beleidsmakers is 

het dus belangrijk dat wat de leerkracht ervaart belangrijker kan zijn in het kader van 

werkhouding en gedrag dan wat een schoolleider zegt te doen. 

 

In paragraaf 2.3 is gekeken naar de relatie tussen HRM en onderwijsopbrengsten. Dit is 

op schoolniveau gemeten, dus hier is net als in paragraaf 2.1 gebruik gemaakt van 

monitordata verkregen bij 193 schoolleiders. Uit de analyses kwam naar voren dat HRM 

samenhangt met de door schoolleiders ervaren prestaties (subjectieve prestatie 

indicator) en niet met de Cito scores (objectieve prestatie indicator). Voor wat betreft de 

ervaren prestaties geldt dat hoe consistenter het HRM beleid zoals schoolleiders het 

uitvoeren, hoe meer schoolleiders ook vinden dat doelen worden behaald, de kwaliteit 

van het werk en de onderwijsopbrengsten van de school beter zijn. 

Organisatiedoelstellingen zouden dan vaker worden behaald en het kwaliteit van het 

werk is van een hoger niveau. Het kan zijn dat schoolleiders die bewust bezig zijn met 

het optimaliseren van hun onderwijsopbrengsten, ook bewust kiezen voor een consistent 

HRM beleid. De samenhang met de ervaren prestaties en niet met Cito scores, duidt 

erop dat het beoordelen van prestaties op school complexer is dan alleen de objectieve 
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meting van de Cito scores. Er wordt vermoed dat schoolleiders bij de beoordeling van de 

prestaties van de school de complexiteit van de schoolomgeving meenemen. Het type 

leerlingen, de leerkrachten, de middelen, de schoolomgeving, het zijn allemaal factoren 

die een rol kunnen spelen. Schoolleiders kijken binnen hun eigen referentiekader of zij 

vinden dat hun school goed presteert in plaats van dat ze vergeleken worden met 

scholen die met een andere omgeving te maken hebben. Bij de resultaten met de 

ervaren prestaties als afhankelijke variabele in dit eindrapport moet wel rekening 

gehouden worden met een eventuele bias van schoolleiders, waarbij de prestaties 

positiever beoordeeld worden dan ze daadwerkelijk zijn. In zekere zin past het concept 

ervaren prestaties goed binnen dit onderzoek, omdat fit de rode draad vormt binnen dit 

project. Het gaat er vooral om dat er gekeken wordt naar wat past bij de eigen situatie, in 

plaats van dat er geprobeerd wordt een standaard te gebruiken voor allemaal. De 

tussenrapportage van 2011 (Janssen et al.) heeft dat ook uitgewezen. Er is een 

samenhang tussen leerlinggewicht, Cito scores en de consistentie van het HRM beleid. 

Een interactie-effect heeft laten zien dat het toepassen van HRM op verschillende typen 

scholen een andere uitwerking kan hebben op de onderwijsopbrengsten. Daarbij is het 

de tevens de vraag of er niet juist sprake is van omgekeerde causaliteit. Misschien is het 

juist zo dat scholen met slechtere onderwijsopbrengsten meer HRM zijn gaan toepassen 

en scholen met betere onderwijsprestaties minder. Er zijn indicaties dat scholen die in 

2010 een lagere gemiddelde Cito score hadden, in 2012 meer HRM zijn gaan 

toepassen. Dit moet echter nog wel nader worden onderzocht.  

 

Kortom, in een antwoord op de deelvraag kan gesteld worden dat de consistentie van 

het HRM beleid (ofwel de interne fit van HRM) zowel bijdraagt aan de HRM uitkomsten 

als aan de onderwijsopbrengsten. Hierbij zijn wel drie kanttekeningen te plaatsen. Ten 

eerste hangt het HRM beleid zoals het ervaren is samen met de HRM uitkomsten en niet 

het HRM beleid zoals de schoolleider het aangeeft toe te passen. Ten tweede hangt 

HRM in dit eindrapport wel samen met onderwijsopbrengsten, maar met subjectieve 

onderwijsopbrengsten zoals ze ervaren worden door de schoolleider en niet met Cito 

scores. Er is wel een indirecte samenhang gevonden welke nader onderzocht dient te 

worden omdat dit ook kan duiden op omgekeerde causaliteit. Ten derde is door het 

meten op verschillende meetniveaus (schoolniveau en leerkrachtniveau) niet mogelijk 

om ons conceptueel model in zijn geheel te testen. Dit omdat er in de dieptestudie onder 

leerkrachten slechts 28 scholen hebben meegedaan. Hier kan in vervolgonderzoek 

verder aandacht aan worden geschonken 
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Hoofdstuk 3:  De schoolleider maakt het verschil 
 

 

3.1. Inleiding 
 
 
In dit hoofdstuk staat de tweede deelvraag van het onderzoek centraal: Onder welke 

omstandigheden kan de schoolleider een optimale bijdrage leveren aan de relatie tussen 

HRM praktijken en HRM uitkomsten? 

 

Met de beantwoording van deze deelvraag wordt in brede zin gekeken hoe de 

schoolleider kan bijdragen aan de relatie tussen het HRM beleid en de tevredenheid, 

motivatie, betrokkenheid en verloopintentie van leerkrachten. Hierbij is de aanname dat 

de schoolleider een centrale actor is in deze relatie, die zowel rekening moet houden 

met zijn bestuur als met de leerkrachten in zijn organisatie. Binnen de HRM literatuur is 

er steeds meer aandacht voor de fit tussen beoogd, geïmplementeerd en ervaren HRM 

beleid 18 (Wright & Nishii, 2007). Beoogd HRM betreft het HRM beleid dat door de 

organisatie is ontwikkeld om een bepaald doel te behalen. In dit onderzoek zijn het de 

besturen die het strategisch HRM beleid ontwerpen. Geïmplementeerd HRM beleid staat 

voor de HRM praktijken die de schoolleider zegt toe te passen. Tot slot gaat ervaren 

HRM in op hoe leerkrachten de geïmplementeerde HRM praktijken daadwerkelijk 

ervaren. HRM praktijken kunnen namelijk verschillend worden geïnterpreteerd door 

leerkrachten en zij kunnen hier ook verschillend op reageren. Variatie in HRM beleid 

tussen scholen kan komen door verschillen in de implementatie van en communicatie 

over de HRM praktijken binnen de organisatie (Wright et al. 2007). Eerder onderzoek 

toont aan dat de impact van HRM praktijken op prestaties afhangt van de perceptie die 

medewerkers hebben van HRM praktijken. De wijze waarop werknemers de HRM 

praktijken ervaren, is vervolgens van invloed op hun houding en gedrag (Wright et al., 

2007; Boon, 2008). De resultaten van het vorige hoofdstuk lieten al zien dat vooral de 

perceptie van leerkrachten over de toegepaste HRM praktijken van invloed is op de 

werkhouding en het gedrag van leerkrachten. Deze uitkomsten geven een indicatie van 

het succes van de geïmplementeerde HRM praktijken.  

 

In dit rapport wordt de ‘operationele HRM fit’ geïntroduceerd. Door middel van de 

dieptestudie zijn er data verkregen van leerkrachten over hoe zij het HRM beleid 

ervaren. De gegevens van leerkrachten worden vergeleken met die van de schoolleiders 

om te kijken of er een (operationele HRM) fit is tussen wat schoolleiders zeggen te 

implementeren en wat leerkrachten ervaren. In eerdere tussenrapporten is de 

‘strategische HRM fit’ geïntroduceerd (Janssen et al., 2010; 2011). Het geeft de mate 

van congruentie weer tussen bestuur en schoolleider op gebied van HRM. Schoolleiders 

en schoolbesturen hebben ieder dezelfde HRM praktijken voorgelegd gekregen. Het 

doel hiervan was om vast te stellen in hoeverre schoolleiders en besturen met elkaar op 

een lijn zitten. Hieruit kwam naar voren dat er significante verschillen te vinden zijn 

tussen hoe besturen het HRM beleid voor zich zien en hoe schoolleiders het beleid 

                                                
18

 Ook wel bekend als intended, actual en perceived HRM 
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daadwerkelijk toepassen. Ook werd duidelijk dat de strategische HRM fit tussen 

schoolbesturen en schoolleiders geen verband heeft met de onderwijsopbrengsten in de 

vorm van Cito scores.  

 

Naast de fit tussen schoolbesturen, schoolleiders en leerkrachten met betrekking tot 

HRM, ligt in dit hoofdstuk tevens de focus op de invloed die een schoolleider kan 

uitoefenen op het HRM beleid, de HRM uitkomsten (tevredenheid, motivatie, 

betrokkenheid en verloopintentie) en onderwijsopbrengsten. In recent onderzoek naar 

de relatie tussen HRM en prestaties komt steeds meer aandacht voor de rol van de 

leidinggevende die verantwoordelijk is voor de toepassing van HRM praktijken en in 

direct contact staat met werknemers. Verschillende theorieën verklaren de interactie die 

plaatsvindt tussen leidinggevende en werknemer, wat de prestaties binnen de 

organisatie beïnvloedt (Brunetto, Farr-Wharton & Shacklock, 2010). Een belangrijk 

aspect van de relatie tussen werknemer en leidinggevende is autonomy support, een 

concept dat is gebaseerd op de self-determination theorie. Autonomy support houdt in 

dat de leidinggevende het werknemersperspectief begrijpt en erkent, betekenisvolle 

informatie verschaft, mogelijkheden voor eigen keuzen biedt en initiatiefneming 

stimuleert. Diverse onderzoeken tonen aan dat een autonomie ondersteunde 

leiderschapsstijl positief samenhangt met motivatie, tevredenheid en prestaties (Baard, 

Deci & Ryan, 2004). De wijze waarop de schoolleider HRM praktijken implementeert, 

wordt beïnvloed door de leiderschapsstijl die de schoolleider kan hebben (Purcell et al., 

2007). Daarom wordt de leiderschapsstijl van de schoolleider in het tweede deel van het 

hoofdstuk ook behandeld. 

 

Dit hoofdstuk is als volgt ingedeeld. Er wordt eerst een weergave gegeven van de fit 

tussen het beoogd, geïmplementeerd en ervaren HRM beleid (paragraaf 3.2.). De 

strategische HRM fit (beoogd beleid van besturen versus geïmplementeerd beleid door 

schoolleiders) wordt opnieuw bekeken met de data uit schoolmonitor 201219. Daarnaast 

wordt de operationele HRM fit tussen schoolleiders en leerkrachten besproken (wat 

schoolleiders zeggen toe te passen en wat leerkrachten ervaren). De operationele HRM 

fit wordt vervolgens in verband gebracht met de tevredenheid, motivatie, betrokkenheid 

en verloopintentie van leerkrachten. Ook wordt er gekeken of het samenhangt met de 

onderwijsopbrengsten. In paragraaf 3.3 wordt vervolgens onderzocht of de 

leiderschapsstijl van de schoolleider effect heeft op het HRM beleid, de tevredenheid, 

motivatie, betrokkenheid en verloopintentie van leerkrachten en de 

onderwijsopbrengsten. Ook wordt er getoetst of het HRM beleid een mediërende rol 

speelt tussen de leiderschapsstijl van de schoolleider en de HRM uitkomsten. Tot slot 

zal in de conclusie een antwoord op deelvraag twee worden geformuleerd. Het 

conceptueel model van dit hoofdstuk staat aangegeven in een oranje kader in figuur 3.1.  
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 In de monitor van 2012 is HRM namelijk meer uitgebreid bevraagd met 31 stellingen in plaats van 12. 
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3.2.  De fit tussen schoolbesturen, schoolleiders en leerkrachten  
 

 

3.2.1. Schoolbestuur en schoolleider: de strategische HRM fit 

In deze paragraaf wordt het onderscheid gemaakt tussen beoogd, geïmplementeerd en 

ervaren HRM beleid. Er wordt gekeken naar de fit tussen de verschillende geledingen 

binnen de school. Eerst wordt de strategische HRM fit besproken. Het beleid zoals het 

bestuur het beoogt, wordt vergeleken met hoe schoolleiders het toepassen. In de 

schoolmonitor 2012 zijn zowel aan schoolleiders als aan schoolbesturen 31 stellingen 

over op scholen uit te voeren HRM praktijken voorgelegd. Door de antwoorden van 

besturen en scholen de vergelijken, ontstaat een beeld in hoeverre schoolbesturen en 

schoolleiders op één lijn zitten op gebied van HRM. Om de antwoorden van de twee 

groepen te vergelijken, is een Independent T-Test uitgevoerd. Hiervan zijn de resultaten 

weergegeven in tabel 3.1.  

 

Te zien is dat van de 31 HRM praktijken er 11 praktijken zijn die geen significant verschil 

vertonen tussen wat schoolleiders zeggen dat zij toepassen en hetgeen besturen 

belangrijk vinden dat toegepast wordt. Dit betekent dat voor de overige 20 instrumenten 

een significant verschil bestaat tussen wat schoolleiders toepassen en besturen beogen. 

Het grootste verschil, wordt gevonden bij het instrument “..ondergaan leerkrachten een 

nauwkeurige selectie voordat zij worden aangenomen”. Dit instrument is onderdeel van 

het Ability domein. Besturen vinden dit een belangrijker instrument, dan dat 

schoolleiders het instrument toepassen. Volgens besturen moeten leerkrachten vaker 

een nauwkeurige selectie ondergaan voordat zij worden aangenomen, maar in de 

praktijk past de schoolleider dit minder toe. De laagste score wordt aan het Motivation 

instrument “..spelen de prestaties van leerkrachten een rol in de beloning” gegeven. Ook 

hier vinden schoolbesturen het instrument belangrijker dan schoolleiders.  

Figuur 3.1: Conceptueel model hoofdstuk 3 
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Tabel 3.1: De strategische HRM fit tussen schoolbesturen en schoolleiders 

Ability 
Motivation 
Opportunity 
to 
participate 

Bij ons op school… 
 
 
 

Gemiddelden  
schoolleiders 

Gemiddelden 
schoolbesturen 

Verschil p-waarde 

A 

ondergaan 
leerkrachten een 
nauwkeurige selectie 
voordat zij worden 
aangenomen 

3.51 4.36 0.85 .000* 

A 

krijgen leerkrachten 
van ons de 
mogelijkheid om 
trainingen, cursussen 
en workshops te 
volgen 

4.35 4.47 0.12 .155 

A 

hebben leerkrachten 
de mogelijkheid om 
ergens anders binnen 
de organisatie te gaan 
werken 

4.08 4.34 0.26 .024* 

A 

wordt bij de selectie 
van leerkrachten 
nauwkeurig gekeken 
of hun vaardigheden 
passen bij de functie 

3.74 4.26 0.52 .000* 

A 

krijgen leerkrachten 
de mogelijkheid om 
door te groeien naar 
een hogere functie 

3.90 4.19 0.29 .003* 

A 

zijn de 
ontwikkelingsmogelijk
heden voor 
leerkrachten 
afgestemd op de 
behoeften van de 
school 

3.84 4.13 0.29 .002* 

A 

wordt bij de selectie 
nauwkeurig gekeken 
of een leerkracht past 
binnen het team 

3.79 4.04 0.25 .009* 

A 
worden leerkrachten 
gestimuleerd in hun 
ontwikkeling 

4.16 4.48 0.32 .000* 

A 

wordt bij de selectie 
nauwkeurig gekeken 
of de opleiding van de 
leerkracht aansluit bij 
de functie 

3.99 4.24 0.25 .007* 

A 

worden 
loopbaanafspraken 
met leerkrachten altijd 
nagekomen 

3.69 4.02 0.33 .000* 

A 

worden leerkrachten 
ondersteund bij het 
plannen van hun 
toekomstige 
ontwikkeling 

3.89 4.04 0.15 .073 

M worden leerkrachten 3.97 4.37 0.4 .000* 
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beoordeeld aan de 
hand van een 
duidelijke procedure 

M 

worden prestaties 
periodiek met de 
leerkrachten 
geëvalueerd 

3.98 4.24 0.26 .009* 

M 

vormt een beoordeling 
van een leerkracht de 
basis voor zijn/haar 
verdere ontwikkeling 

3.66 4.10 0.44 .000* 

M 
spelen de prestaties 
van leerkrachten een 
rol in de beloning 

2.32 3.06 0.74 .000* 

M 

krijgen leerkrachten 
uitbreiding van hun 
verantwoordelijkheden 
als ze goed presteren 

3.53 3.81 0.28 .007* 

M 
weten leerkrachten 
waarop zij beoordeeld 
worden 

3.99 4.41 0.42 .000* 

M 

worden leerkrachten 
goede 
arbeidsvoorwaarden 
geboden in 
vergelijking met 
andere scholen 

3.33 3.96 0.63 .000* 

M 

zijn voor leerkrachten 
voldoende 
mogelijkheden voor 
financiële doorgroei 

2.73 3.29 0.56 .000* 

M 

komen zowel het 
functioneren van de 
leerkracht als het 
functioneren van de 
school in een formeel 
gesprek aan de orde 

4.22 4.24 0.20 .814 

M 

wordt een beoordeling 
schriftelijk 
teruggekoppeld aan 
leerkrachten 

4.15 4.38 0.23 .028* 

O 
hebben leerkrachten 
invloed op de invulling 
van hun functie 

3.88 4.07 0.19 .030* 

O 

hebben leerkrachten 
de mogelijkheid om 
betrokken te zijn bij de 
besluitvorming in de 
organisatie 

4.18 4.15 0.03 .644 

O 

hebben leerkrachten 
daadwerkelijk 
inspraak via de 
medezeggenschapsra
ad 

4.23 4.30 0.07 .394 

O 

hebben leerkrachten 
de mogelijkheid om 
hun eigen ideeën 
nader uit te werken 

3.91 3.90 0.01 .939 

O 
hebben leerkrachten 
de mogelijkheid om 
hun mening te geven 

4.39 4.33 0.06 .407 
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over werkgerelateerde 
zaken 

O 

worden leerkrachten 
goed op de hoogte 
gehouden van de 
standpunten en het 
beleid van de school 

4.30 4.33 0.03 .739 

O 

kunnen leerkrachten 
zelf beslissen in welke 
volgorde zij hun werk 
uitvoeren 

3.52 3.58 0.06 .562 

O 

hebben leerkrachten 
in het werkoverleg 
inspraak in de 
besluiten die genomen 
worden 

4.13 4.11 0.02 .802 

O 

hebben leerkrachten, 
afgezien van de 
lestijden, de 
mogelijkheid om hun 
werktijden flexibel in te 
richten 

3.70 3.47 0.23 .037* 

O 
kunnen leerkrachten 
zelf bepalen hoe zij 
hun taken uitvoeren 

3.29 3.18 0.11 .343 

 
Schaal-
gemiddelde 

 3.97 4.19 0.22 .000 

Independent T-test (two-tailed) * = p <.05 

 

De voorgaande tabel laat zien dat schoolleiders en besturen gemiddeld genomen van 

elkaar verschillen in mate waarin de afzonderlijke HRM instrumenten worden toegepast. 

Als de gemiddelden worden vergeleken, blijken besturen en schoolleiders significant te 

verschillen in de score die zij aan de HRM praktijken geven. Besturen scoren gemiddeld 

een 4,19 op een schaal van 1 tot 5. Terwijl schoolleiders een gemiddelde scoren van 

3,97. Het verschil tussen de beoogde HRM praktijken en de geïmplementeerde HRM 

praktijken wordt hiermee zichtbaar gemaakt. Dit verschil kan komen doordat de 

schoolleider op zijn eigen wijze de HRM praktijken implementeert. Deze manier van 

invullen wordt mede bepaald door de leiderschapsstijl die de schoolleider hanteert 

(Purcell et al., 2007; Wright et al., 2007). Hierdoor kan er zelfs variatie ontstaan tussen 

scholen die onder hetzelfde bestuur vallen in de wijze waarop HRM praktijken worden 

toegepast.  

 

Om vervolgens te kijken of de strategische HRM fit samenhangt met HRM praktijken, 

HRM uitkomsten en onderwijsopbrengsten is er per school een fitmaat berekend. Ook 

kon hierdoor een koppeling met de onderwijsopbrengsten worden gemaakt. Hierbij is 

gebruik gemaakt van D-statistic20. Het bleek echter dat de strategische HRM fit geen 

samenhang toont met de HRM praktijken, HRM uitkomsten en onderwijsopbrengsten. 

                                                
20

 Een veel gebruikte maat die gehanteerd wordt bij het berekenen van de objectieve fit is D-statistic (Cronbach & Gleser, 
1953; zie ook Colbert, Kristof-Brown & Bradley, 2008). Op ieder van de 31 HRM praktijken hebben zowel de 
schoolbesturen als de schoolleiders antwoorden gegeven. Voor de D-statistic wordt er op ieder van die praktijken een 
verschil score berekend door de score van de schoolbesturen af te trekken van die van de schoolleiders. Deze verschillen 
worden gekwadrateerd zodat er alleen positieve verschil scores overblijven. Alle 31 de gekwadrateerde waarden worden 

per school opgeteld en dan wordt als laatst de wortel genomen uit het resultaat.  
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Wat belangrijker lijkt te zijn, is de invloed die de schoolleider heeft op de HRM praktijken, 

tevredenheid, motivatie, betrokkenheid, verloopintentie en onderwijsopbrengsten. 

Daarom verschuift de focus later in dit hoofdstuk (paragraaf 3.3) meer richting de rol die 

een schoolleider kan spelen door middel van zijn leiderschapsstijl. In de volgende 

subparagraaf wordt eerst de fit tussen schoolleiders en leerkrachten behandeld, de 

operationele HRM fit. 

 

3.2.2. Schoolleider en leerkracht: de operationele HRM fit 

In de voorgaande subparagraaf is gekeken naar de strategische HRM fit tussen 

besturen en schoolleiders. Schoolleiders passen de HRM praktijken soms anders toe 

dan besturen beogen. Deze variatie kan vervolgens doorwerken in de perceptie die 

leerkrachten van de HRM praktijken hebben. In hoofdstuk 2 is al een discrepantie 

zichtbaar geworden tussen 1) het effect van de HRM praktijken die schoolleiders zeggen 

toe te passen op de HRM uitkomsten en onderwijsopbrengsten en 2) het effect van de 

door leerkrachten ervaren HRM praktijken op de HRM uitkomsten en 

onderwijsopbrengsten. Dit duidt erop dat het verschil tussen geïmplementeerd en 

ervaren HRM beleid er wel degelijk toe doet. Daarom wordt in deze subparagraaf het 

door schoolleiders geïmplementeerde en door leerkrachten ervaren HRM beleid met 

elkaar vergeleken. Het gaat hier om de operationele HRM fit. Er zijn twaalf HRM 

praktijken vergeleken die aan zowel aan schoolleiders als leerkrachten zijn voorgelegd. 

De data die hiervoor zijn gebruikt zijn afkomstig uit de dieptestudie. Tabel 3.2 geeft 

hiervan de resultaten weer. Significante verschillen zijn met een asterix (*) aangegeven. 

De uitgevoerde analyse (Independent Samples T-test) laat zien dat schoolleiders en 

leerkrachten op alle twaalf de HRM praktijken significant van elkaar verschillen. Uit de 

tabel is op te maken dat schoolleiders vaker een hogere score toebedelen aan HRM 

praktijken dan dat de leerkracht dat doet. De schoolleider vindt gemiddeld genomen 

vaker dat hij een HRM instrument toepast, terwijl de leerkracht dit niet als dusdanig 

ervaart. Hier is een mate van discrepantie te zien. Dit zou kunnen komen door de 

communicatie tussen schoolleider en leerkracht over het HRM beleid. Indien de 

schoolleider de leerkracht niet helder informeert over de HRM praktijken die worden 

toegepast dan heeft dat invloed op de wijze waarop de leerkracht de praktijken ervaart.  

 
Tabel 3.2: De operationele HRM fit tussen schoolleiders en leerkrachten 

Ability 
Motivation 
Opportunity 
to 
participate 

Bij ons op school.. 
Gemiddelden 
Schoolleiders 

Gemiddelden 
leerkrachten 

P-
waarde 

A 
wordt nagegaan of de visie van een sollicitant 
past bij de visie van de school. 

4.37 3.96 .000* 

A 
wordt nagegaan of de visie van een sollicitant 
binnen de afdeling past. 

4.23 3.83 .000* 

A 
wordt het personeel gestimuleerd om 
trainingen te volgen. 

4.37 3.85 .000* 

A 
wordt een loopbaan- en mobiliteitsbeleid 
gevoerd. 
 

4.17 3.58 .000* 

M 
worden prestaties van medewerkers periodiek 
geëvalueerd. 

4.08 3.65 .000* 

M wordt gebruik gemaakt van extra financiële 2.81 1.88 .000* 
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beloningen voor personeel. 

M 
wordt de beoordeling van personeel als basis 
genomen voor hun verdere ontwikkeling. 

3.86 3.21 .000* 

M 
worden aantrekkelijke secundaire 
arbeidsvoorwaarden geboden. 

3.40 2.57 .000* 

O 
mag het personeel zelf beslissen over het 
eigen werk. 

3.38 3.07 .001* 

O 
mag het personeel zelf bepalen hoe zij hun 
werk uitvoeren. 

3.18 2.95 .017* 

O 
wordt het personeel zeggenschap gegeven 
over onderwijsgerelateerde zaken. 

4.12 3.90 .001* 

O 
wordt het personeel betrokken bij de 
besluitvorming. 

4.19 3.76 .000* 

Independent T-test (two-tailed) 
* = p<.05 

N= 139 schoolleiders en 247 
leerkrachten 

 
De volgende stap in dit onderzoek is het onderzoeken van het verband tussen de 

operationele HRM fit, de tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en verloopintentie van 

leerkrachten en de onderwijsopbrengsten.  

 

 

3.3. Operationele HRM fit, HRM uitkomsten & onderwijsopbrengsten 
 
 
In deze paragraaf wordt onderzocht of de fit tussen schoolleiders en leerkrachten op het 

gebied van HRM (operationele HRM fit) van invloed is op de tevredenheid, motivatie, 

betrokkenheid en verloopintentie van leerkrachten en de onderwijsopbrengsten. Net als 

bij de strategische HRM fit heeft de operationele HRM fit betrekking op het verschil in 

scores tussen twee groepen21.  

 

Om de samenhang tussen de veronderstelde verbanden te onderzoeken is een 

correlatietabel gemaakt (tabel 3.3). In de tabel is te zien dat de operationele HRM fit 

tussen schoolleiders en leerkrachten geen samenhang vertoont met de Cito scores. Een 

opvallend resultaat is de negatieve samenhang van de operationele HRM fit met de 

ervaren prestaties (zie paragraaf 2.3.122) van schoolleiders op scholen (r =-.151, p <.05). 

Het lijkt erop dat op scholen waar de fit tussen schoolleiders en leerkrachten hoog is, de 

ervaren prestaties in de ogen van de schoolleiders laag zijn. Verder heeft de 

operationele HRM fit geen samenhang met de motivatie, tevredenheid en betrokkenheid 

van leerkrachten. Daarentegen hangt deze fit tussen schoolleiders en leerkrachten wel 

positief samen met de verloopintentie van leerkrachten (r =.135, p <.05). Op scholen met 

een hogere mate van fit zijn de leerkrachten minder geneigd de organisatie te verlaten.  

 

Verder blijkt uit de correlatietabel dat het van belang is of scholen een bovenschools 

management hebben of niet. Voor de operationele HRM fit is het beter om een 

bovenschools management te hebben (β=-.133). Dit betekent dat er op éénpitters 

                                                
21

 Hierbij is net als bij de strategische HRM fit gebruik gemaakt van D-statistic. De score van iedere school is geminderd 

op het getal vijftien om de fitmaat beter te interpreteren; hoe hoger de score, hoe beter de fit op gebied van de HRM 
praktijken. 
22

 Hierbij gaat het om de perceptie van schoolleiders over het behalen van gestelde doelen, de kwaliteit en hoeveelheid 
werk die de school levert en het leveren van goede prestaties 
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minder sprake is van een operationele HRM fit tussen schoolleiders en leerkrachten. 

Eénpitters scoren echter wel hoger op de tevredenheid van leerkrachten (β=.195) en 

Cito scores 2012 (β=.337). Om meer te weten te komen over de mogelijke verbanden 

tussen de operationele HRM fit, tevredenheid, motivatie, betrokkenheid, verloopintentie 

en onderwijsopbrengsten, zijn door middel van regressieanalyses de verbanden nader 

onderzocht.  

 

Tabel 3.3: Correlaties 

Variabelen  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

1. Cito score 2012  .472
**
 .291

**
 .212

**
 -.013 -.055 .189

**
 .120 .094 .064 -.075 -.712

**
 .102 .337** 

2. Ervaren prestaties   .122 .127 -.151
*
 .106 .139

*
 .047 .078 -.006 -.152

*
 -.266

**
 -.232

**
 .185** 

3. Leiderschapsstijl 

schoolleider (LK) 

   .610
**
 .138

*
 .187

**
 .395

**
 .304

**
 .295

**
 .184

**
 -.100 -.310

**
 -.025 .218** 

4. Consistentie HRM 

(LK) 

    .299
**
 .186

**
 .358

**
 .278

**
 .344

**
 .193

**
 -.134

*
 -.215

**
 -.005 .134* 

5. Operationele HRM 

fit 

     -.132 .048 .058 .135
*
 .004 -.043 .031 .135 -.133* 

6. Motivatie        .202
**
 .255

**
 .093 .158

*
 -.127 .109 -.122 -.028 

7. Tevredenheid         .220
**
 .288

**
 .157

*
 .027 -.204

**
 .034 .195** 

8. Betrokkenheid          .218
**
 .245

**
 .013 -.143

*
 .113 .127 

9. Vertrekintentie          .185
**
 -.118 -.117 .043 .025 

10. Aantal jaren op 

basisschool 

          .022 .025 .041 .130* 

11. Openbaar (0) / 

Bijzonder (1) 

           .112 .276
**
 .056 

12. Leerlinggewicht 

2010 

            -.069 -.225** 

13. Leerlingaantal 

2012 

             .125 

14. Eénpitter               

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

 

 

3.3.1. De operationele HRM fit & HRM uitkomsten 

Allereerst is het effect van de operationele HRM fit op de HRM uitkomsten onderzocht. 

In tabel 3.4 zijn resultaten van de multivariate regressieanalyses te zien met de HRM 

uitkomsten (motivatie, tevredenheid en betrokkenheid) als afhankelijke variabele. De 

resultaten tonen aan dat de operationele HRM fit geen significant effect heeft op de 

motivatie, tevredenheid en betrokkenheid van leerkrachten. Van de controlevariabelen 

heeft aantal jaren werkzaam op dezelfde basisschool een positieve invloed op de HRM 

uitkomsten. Naarmate leerkrachten langer werkzaam zijn op de basisschool zijn zij meer 

gemotiveerd, meer tevreden met hun baan en meer betrokken bij de organisatie. Ook 

zien we dat het leerlinggewicht een negatieve invloed heeft op de tevredenheid en 

betrokkenheid van leerkrachten. Naarmate het gemiddeld leerlinggewicht toeneemt, zijn 

leerkrachten minder tevreden met hun baan en minder betrokken bij de school. Tot slot 
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laat de analyse zien dat leerkrachten op éénpitters meer tevreden zijn dan op scholen 

met een bovenschools management.  

 

 
Tabel 3.4: Multivariate regressieanalyse met HRM uitkomsten als afhankelijke variabelen 

Variabelen Motivatie Tevredenheid Betrokkenheid 

 Model 1β Model 2β Model 1β Model 2β Model 1β Model 2β 

Constant       

Leerlinggewicht 2010 .097 .099 -.192** -.194** -.177 -.120 

Aantal jaren op basisschool .181* .181** .157* .156* .233*** .233*** 

Bijzonder -.111 -.118 .000 .006 -.035 -.029 

Leerlingaantal 2012 -.089 -.068 -.029 -.049 .074 .057 

Éénpitter -.001 -.020 .146* .163* .096 .113 

Operationele HRM fit  -.109  .102  .099 

       

R² .065 .077 .098 .108 .093 .103 

F 2.689* 2.641* 4.281*** 3.945*** 3.891** 3.583** 

N 198 203 195 

*=α <.05, **α <.01, ***=α <.001 

 

 

In de correlatietabel (3.3.) was een verband zichtbaar tussen de operationele HRM fit en 

de verloopintentie van leerkrachten. Om dit nader te onderzoeken, is een logistische 

regressieanalyse uitgevoerd met verloopintentie als afhankelijke variabele. In tabel 3.5 

zijn hiervan de resultaten weergegeven. Model 1 toont aan dat het gemiddeld 

leerlinggewicht een negatief effect heeft op de verloopintentie van leerkrachten. 

Naarmate het gemiddeld leerlinggewicht toeneemt, des te hoger de verloopintentie van 

leerkrachten. Een hoger leerlinggewicht zou kunnen duiden op een meer belastende 

werkomgeving waardoor leerkrachten vaker de organisatie willen verlaten. Verder lijkt 

het aantal jaren werkzaam op de basisschool een positieve invloed te hebben op de 

vertrekgeneigdheid. Hoe langer de leerkracht werkzaam is op de dezelfde basisschool, 

hoe minder hij geneigd is de organisatie te verlaten. De operationele HRM fit hangt wel 

samen met de verloopintentie van leerkrachten. Hoe beter de fit tussen schoolleiders en 

leerkrachten op het gebied van HRM is, hoe minder leerkrachten geneigd zijn de 

organisatie te verlaten. 
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Tabel 3.5: Logistische regressieanalyse met verloopintentie als afhankelijke variabele 

Variabelen Model 1 Model 2 

 B Wald B Wald 

Constant     

Leerlinggewicht 2010 -4.531 5.257 -4.416 4.334* 

Aantal jaren op basisschool 1.147 5.220 1.127 5.099* 

Bijzonder -.541 .775 -.517 .695 

Leerlingaantal 2012 .017 .784 .019 .742 

Éénpitter  -.801 -1.271 -.630 -.702 

Operationele HRM fit   .295 4.415* 

R² .162 .211 

N=202, *=α <.05, **α <.01, ***=α <.001 

 

Er is ook gekeken of de fit tussen schoolleiders en leerkrachten van invloed is op de Cito 

scores 2012. Uit de analyses blijkt echter dat de operationele HRM fit geen significant 

effect heeft op de Cito scores (β = .007, p= .895). Ook heeft de operationele HRM fit 

geen significant effect op de ervaren prestaties van schoolleiders (β = -.108, p = .101). 

Van de controlevariabelen blijkt ook hier weer het gemiddelde leerlinggewicht een sterk 

negatief effect te hebben op de onderwijsopbrengsten van scholen. Op basis van deze 

bevindingen, kan de verwachting dat een hogere operationele HRM fit leidt tot betere 

onderwijsopbrengsten niet bevestigd worden. Wel heeft een hogere fit een positieve 

invloed op de binding van leerkrachten met de school. Wanneer de fit tussen 

schoolleider en leerkracht op gebied van HRM hoog is, dan zijn leerkrachten minder van 

plan de organisatie te verlaten. Met oog op de hoge verloopcijfers in het primair 

onderwijs en lage instroom van nieuwe leerkrachten is het van belang dat scholen 

leerkrachten weten te binden aan de organisatie om toekomstige tekorten aan 

leerkrachten op te vangen (Ministerie van OCW, 2008). Om de HRM- en prestatielink 

verder uit te diepen, ligt in de volgende paragraaf de focus op de leiderschapsstijl van de 

schoolleider en de invloed daarvan op de tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en 

verloopintentie van leerkrachten en onderwijsopbrengsten. 

 

 
3.4. Leiderschapsstijl, HRM, HRM uitkomsten en onderwijsopbrengsten 
 
 

Binnen het primair onderwijs is de schoolleider verantwoordelijk voor de implementatie 

van de HRM praktijken. Daarom wordt onderzocht welk verband er is tussen zijn/haar 

leiderschapsstijl, de operationele HRM fit en de consistentie van de HRM praktijken. Er 

wordt uitgegaan van de eerder genoemde autonomy support leiderschapsstijl die 

gebaseerd is op de self-determination theorie. Dit aspect houdt in dat de schoolleider het 

perspectief van de leerkracht begrijpt en erkent, betekenisvolle informatie verschaft, 

mogelijkheden voor eigen keuzen biedt en initiatiefneming stimuleert. Diverse 

onderzoeken tonen aan dat een autonomie ondersteunde leiderschapsstijl samenhangt 

met een hogere motivatie, tevredenheid en prestaties (Baard et al., 2004). De 

tegenhanger van deze stijl is een controlerende leiderschapsstijl waarbij de schoolleider 
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de leerkrachten vaak controleert en regels oplegt. De autonomie ondersteunende 

leiderschapsstijl is zowel uitgevraagd aan schoolleiders als aan leerkrachten. Omdat tot 

nu uit het onderzoek naar voren komt dat wat de leerkracht ervaart vooral van belang is, 

wordt in de volgende analyses gebruik gemaakt van de leiderschapsstijl van 

schoolleiders zoals leerkrachten hem ervaren. Daarnaast is het ook in het kader van de 

betrouwbaarheid beter, zelfrapportage kan minder betrouwbaar zijn.  

 

Op basis van de correlatietabel 3.3 (in paragraaf 3.3) kan gezegd worden dat de 

leiderschapsstijl van schoolleiders positief samenhangt met de operationele HRM fit (r = 

.138, p <.05). Hoe meer schoolleiders een autonomie ondersteunende stijl hebben, hoe 

beter ook de fit tussen schoolleiders en leerkrachten is. Er is ook een positieve 

samenhang tussen leiderschapsstijl en Cito scores (r =.291, p <.01). Op scholen waar 

schoolleiders een autonomie ondersteunende leiderschapsstijl hanteren zijn de 

gemiddelde Cito scores hoger. Wanneer er sprake is van een autonomie 

ondersteunende leiderschapsstijl, dan worden op die scholen ook meer HRM praktijken 

toegepast (r =.610, p <.01). De consistentie van het HRM beleid is dus groter. 

Bovendien hangt de leiderschapstijl van de schoolleider ook positief samen met de HRM 

uitkomsten. Zo zijn leerkrachten vaker gemotiveerd in hun werk (r =.187, p <.01), meer 

tevreden met hun baan (r =.395, p <.01) en meer betrokken in de organisatie (r =.304, p 

<.01). Een meer autonomie ondersteunende leiderschapsstijl hangt ook positief samen 

met de verloopintentie van leerkrachten (r =.295, p <.01). Dit betekent dat leerkrachten 

minder de neiging hebben de organisatie te verlaten en de binding met de school hoog 

is. Een laatste opvallende bevinding is dat er op éénpitters vaker sprake lijkt te zijn van 

een autonomie ondersteunende leiderschapsstijl23 (r =.218, p<.01). Door middel van 

regressieanalyses worden deze verbanden verder uitgediept. 

 

3.4.1. Leiderschapsstijl & de fit tussen schoolleiders en leerkrachten 

Eerder is verondersteld dat de operationele HRM fit tussen schoolleider en leerkracht 

van belang is. Het bleek dat hoe hoger die fit is, hoe lager de verloopintentie bij 

leerkrachten. In correlatietabel 3.3 was te zien dat leiderschapsstijl positief samenhangt 

met de operationele HRM fit. Onderstaande tabel 3.6 toont de resultaten van een 

multivariate regressieanalyse met de operationele HRM fit als afhankelijke variabele. Het 

valt op dat het leerlingaantal een positief effect heeft op de operationele HRM fit. Dit 

duidt erop dat naarmate het leerlingaantal toeneemt, de fit tussen schoolleider en 

leerkracht ook toeneemt. Bij een grotere school zitten de schoolleider en de leerkracht 

dus meer op een lijn wat betreft de toepassing van HRM praktijken. Verder valt op dat op 

éénpitters er minder sprake is van de operationele HRM fit. In model 2 is te zien dat ook 

de leiderschapsstijl die de schoolleider hanteert, bij kan dragen aan een betere 

operationele HRM fit tussen schoolleider en leerkracht. Hoe meer de schoolleider een 

autonomie ondersteunende stijl van leidinggeven heeft, hoe meer de schoolleiders en 

leerkrachten overeenstemming hebben over de HRM praktijken. Het model verklaart 

echter slechts 11,1% van de variantie in de operationele HRM fit. Als in model 3 de HRM 

praktijken worden toegevoegd, valt op dat de verklaarde variantie van het model oploopt 

                                                
23

 Hoewel dit niet helemaal past in de lijn van het verhaal, riep deze correlatie vraagtekens op. Een independent samples 

T-test wees vervolgens uit dat het echt sprake is van een significant verschil. Op éénpitters is vaker sprake van de 
autonomie ondersteunende leiderschapsstijl. 
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naar 16,5%: hoe beter de consistentie van het HRM beleid en dus hoe meer HRM 

praktijken er worden toegepast, hoe beter de fit tussen schoolleider en leerkracht op 

gebied van de HRM praktijken (β =.291, p <.001). Bovendien heeft de leiderschapsstijl 

dan geen effect meer op de operationele HRM fit. De consistentie van het HRM beleid 

speelt in die zin een grotere rol dan de leiderschapsstijl. 

 

 
Tabel 3.6: Regressieanalyse met operationele HRM fit als afhankelijke variabele 

Variabelen Model 1β Model 2β Model 3β 

Constant    

Leerlinggewicht -.014 .043 .052 

Aantal jaren op basisschool .075 .040 .008 

Bijzonder -.093 -.076 -.054 

Leerlingaantal 2012 .243*** .250*** .236*** 

éénpitter -.178* -.197** -.199** 

Leiderschapsstijl  .184* .024 

HRM praktijken   .291*** 

R² .083 .111 .165 

F 3.298** 3.776*** 5.070*** 

N= 188, *=α<.05, **α<.01, ***=α<.001 

 

 

3.4.2. Leiderschapsstijl & de consistentie van het HRM beleid  

Om meer inzicht te krijgen welke rol de schoolleider speelt bij de toepassing van de 

HRM praktijken is een multivariate regressieanalyse uitgevoerd met de consistentie van 

het HRM beleid als afhankelijke variabele. Tabel 3.7 geeft hiervan de resultaten weer. 

Uit de analyse blijkt dat leiderschapsstijl een sterk positief verband heeft met de 

consistentie van het HRM beleid (β =.552, p <.001). Dit effect toont aan dat naarmate er 

in de ogen van leerkrachten de schoolleider een meer autonomie ondersteunend 

leiderschapsstijl hanteert, er een consistenter HRM beleid wordt gevoerd. Schoolleiders 

passen dan meer praktijken toe. De schoolleider draagt dus door middel van zijn 

leiderschapsstijl positief bij aan de toepassing van een consistente en coherente bundel 

HRM praktijken. Scholen zouden daarom moeten investeren in de leiderschapsstijl van 

de schoolleider. Daarnaast valt op dat effecten van andere variabelen verminderen of 

wegvallen. Dit wijst erop dat de rol van de schoolleider in de ogen van de leerkracht 

cruciaal is. 
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Tabel 3.7: Regressieanalyse met de consistentie van het HRM beleid als afhankelijke variabele 

Variabelen Model 1β Model 2β 

Constant   

Leerlinggewicht 2010 -.201** -.030 

Aantal jaren op basisschool .216** .110 

Bijzonder -.128 -.077 

Leerlingaantal 2012 .029 .049 

Eénpitter .063 .005 

Leiderschapsstijl  .552*** 

   

R² .117 .369 

F 4.817*** 17.640*** 

N=188, *=α<.05, **α<.01, ***=α<.001 

 

 

3.4.3. Leiderschapsstijl & de HRM uitkomsten 

In hoofdstuk 2 bleek dat hoe consistenter het HRM beleid, hoe beter de tevredenheid, 

motivatie, betrokkenheid en verloopintentie van leerkrachten en hoe hoger 

onderwijsopbrengsten. In de correlatietabel (3.3.) in paragraaf 3.3. was een positief 

verband zichtbaar tussen de leiderschapsstijl van de schoolleider zoals leerkrachten 

hem ervaren, de HRM uitkomsten en de Cito scores. De volgende analyses geven meer 

inzicht in de richting en sterkte van de verbanden. Er wordt gekeken naar het effect van 

de schoolleider op de HRM uitkomsten motivatie, tevredenheid, betrokkenheid en 

verloopgeneigdheid van leerkrachten.  

 

In tabel 3.8 staan de multivariate regressieanalyses met de HRM uitkomsten motivatie, 

tevredenheid en betrokkenheid als afhankelijke variabelen. Het blijkt dat de stijl van de 

schoolleider een positief significant effect heeft op de motivatie van leerkrachten (β 

=.191, p <.05). Wanneer leerkrachten ervaren dat de schoolleider een autonomie 

ondersteunende stijl hanteert, zijn zij meer gemotiveerd in hun werk. Leerkrachten zetten 

zich dan meer in om het werk goed te doen. De verklaarde variantie in dit model is 

echter slechts 9,7 procent; meerdere factoren beïnvloeden dus de motivatie van 

leerkrachten. 

 

Ook is onderzocht wat de invloed van de schoolleider is op de tevredenheid van 

leerkrachten. Model 2 laat zien dat leiderschapsstijl een positief significant effect heeft 

op de tevredenheid van leerkrachten (β =.335, p <.001). Opvallend is ook dat het 

negatieve effect van het leerlinggewicht op de HRM uitkomsten door de leiderschapsstijl 

niet meer significant is en sterk afgenomen is. Ook hier is de rol van de schoolleider 

binnen de schoolorganisatie van belang. De schoolleider kan de negatieve relatie tussen 

leerlinggewicht en HRM uitkomsten wegnemen. Wanneer leerkrachten een meer 

autonomie ondersteunende leiderschapsstijl ervaren, is dat bevorderend voor de 

tevredenheid met de baan. Hetzelfde geldt voor de betrokkenheid van leerkrachten. In 

de laatste kolom van tabel 3.8 is te zien dat de schoolleider een positieve invloed heeft 

op de betrokkenheid van leerkrachten (β =.235, p <.001). Dit houdt in dat naarmate 

leerkrachten een meer autonomie ondersteunende leiderschapsstijl ervaren, hun 
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betrokkenheid in de organisatie toeneemt. Betrokkenheid is belangrijk als de 

schoolorganisatie streeft naar leerkrachten die willen bijdragen aan de 

organisatiedoelstellingen. Organisatiedoelstellingen zouden dan beter behaald kunnen 

worden indien leerkrachten een positieve werkhouding en gedrag vertonen.  

 

 

Tabel 3.8: Regressieanalyse met de HRM uitkomsten als afhankelijke variabele 

Variabelen Motivatie Tevredenheid Betrokkenheid 

 Model 1β Model 2β Model 1β Model 2β Model 1β Model 2β 

Constant       

Leerlinggewicht 2010 .091 .147 -.198** -.099 -.108 -.040 

Aantal jaren op basisschool .185** .157* .174* .120 .234*** .195** 

Bijzonder -.107 -.087 .026 .060 -.045 -.020 

Leerlingaantal 2012 -.094 -.088 -.051 -.041 .082 .092 

Eénpitter -.005 -.032 .155* .106 .097 .061 

Leiderschapsstijl  .191*  .335***  .235** 

       

R² .067 .097 .110 .203 .096 .141 

F 2.741* 3.419** 4.772*** 8.138*** 4.028** 5.190*** 

N 198 199 196 

*=α <.05, **α <.01, ***=α <.001 

 
Tot slot is onderzocht in hoeverre de schoolleider van invloed is op de verloopintentie 

van leerkrachten (tabel 3.9). Van de controlevariabelen heeft aantal jaren werkzaam op 

dezelfde basisschool een positieve invloed op de binding van leerkrachten met de 

school (Wald = 4.917, p <.05). Verder is te zien dat het leerlinggewicht een negatieve 

invloed heeft op de verloopintentie. Naarmate het gemiddeld leerlinggewicht toeneemt, 

is de kans groter dat leerkrachten de intentie hebben de organisatie te verlaten. Na 

toevoeging van leiderschapsstijl in model 2 verdwijnen deze effecten. Het blijkt dat de 

schoolleider een vrij sterk positief significant effect heeft op de vertrekintentie van 

leerkrachten (Wald = 7.888, p <.01). Bij een meer ondersteunende leiderschapsstijl is de 

kans kleiner dat leerkrachten de intentie hebben om de organisatie te verlaten. De 

schoolleider is dus een belangrijke schakel als het gaat om het binden van leerkrachten 

aan de organisatie, zeker gezien het hoge verloop binnen het primair onderwijs. 
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Tabel 3.9: Logistische regressieanalyse met verloopintentie als afhankelijke variabele 

Variabelen Model 1 Model 2 

 B Wald B Wald 

Constant     

Leerlinggewicht 2010 -4.518 5.177* -2.409 1.135 

Aantal jaren op basisschool 1.110 4.917* .999 3.712 

Bijzonder -.408 .417 -.292 .190 

Leerlingaantal 2012 .013 .425 .016 .544 

Eénpitter  -.795 -1.267 -1.031 -1.879 

Leiderschapsstijl   .620 7.888** 

   

R² .155 .241 

N=198, *=α <.05, **α <.01, ***=α <.001 

 

De analyses laten zien dat de leiderschapsstijl die de schoolleider hanteert, van belang 

is voor het behalen van positief werk gerelateerd gedrag en een positieve houding van 

leerkrachten.  

 

3.4.4. Leiderschapsstijl, HRM & HRM uitkomsten; een mediatie model 

Recente literatuur over HRM en prestaties toonde al aan dat de schoolleider een 

belangrijke rol speelt. De gevonden resultaten onderstrepen dit. Het gaat dan 

voornamelijk om een autonomie ondersteunende leiderschapsstijl versus een 

controlerende leiderschapsstijl die de schoolleider kan uitdragen. De stijl die de 

schoolleider hanteert, kan bijdragen aan een positieve werkhouding van leerkrachten. 

Ook werd zichtbaar dat bij een autonomie ondersteunende stijl de consistentie van het 

HRM beleid toeneemt.  

 

In het conceptueel model (zie figuur 3.2.) wordt verondersteld dat de schoolleider via 

consistent HRM beleid, de tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en verloopintentie 

(HRM uitkomsten) van leerkrachten beïnvloedt. Het gaat hier dan om een indirect effect 

van de schoolleider op de HRM uitkomsten en een mediërend-effect van het 

(consistente) HRM beleid. Het onderstaande figuur geeft deze relatie schematisch weer. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.2: Mediërend effect HRM beleid 
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Om een mediërend-effect vast te stellen, moet aan verschillende eisen voldaan zijn 

(Baron en Kenny, 1986): 

1. Allereerst moet de leiderschapsstijl van de schoolleider een significant effect 

hebben op de HRM uitkomsten (tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en 

verloopintentie). In de vorige analyses werd zichtbaar dat de schoolleider een 

positief significant effect heeft op alle vier de HRM uitkomsten.  

2. Ten tweede moet de leiderschapsstijl van de schoolleider een significant effect 

hebben op de consistentie van het HRM beleid, ook dit is aangetoond.  

3. Ten derde moet het HRM beleid, onder controle van de leiderschapsstijl een 

significant effect hebben op de HRM uitkomsten. 

4.  Tot slot verdwijnt of neemt het effect van de leiderschapsstijl af wanneer de 

mediator ‘HRM beleid’ in het model wordt opgenomen. 

 

Om na te gaan of het (consistente) HRM beleid medieert tussen de leiderschapsstijl van 

de schoolleider en HRM uitkomsten moet er voldaan zijn aan deze vier eisen. Uit de 

analyses blijkt dat er aan de eisen wordt voldaan24 en dat het HRM beleid een 

mediërende rol speelt in de relatie tussen 1) de leiderschapsstijl van schoolleiders en de 

tevredenheid met de baan, en 2) de leiderschapsstijl van schoolleiders en de 

verloopintentie van leerkrachten. Het effect van de leiderschapsstijl op de tevredenheid 

met de baan van leerkrachten neemt af onder invloed van het HRM beleid. Er kan dus 

gesteld worden dat, in de relatie tussen de leiderschapsstijl en de tevredenheid van 

leerkrachten, het HRM beleid een gedeeltelijk mediërend-effect heeft. Dit toont aan dat 

zowel de leiderschapsstijl van de schoolleider zoals ervaren door leerkrachten als het 

HRM beleid tezamen een belangrijke rol spelen in de beïnvloeding van de tevredenheid 

van leerkrachten. De schoolleider kan de tevredenheid van leerkrachten met de baan 

direct beïnvloeden, maar ook indirect via het HRM beleid. Dit geldt ook voor het mediatie 

effect tussen de leiderschapsstijl en de verloopintentie. Er kan worden gesteld dat HRM 

beleid medieert tussen de leiderschapsstijl van schoolleiders en de verloopintentie van 

leerkrachten. Ook hier gaat het om een indirect effect van leiderschapsstijl op de 

verloopintentie van leerkrachten via de toepassing van HRM beleid. Voor de 

betrokkenheid en motivatie is het mediërende effect van HRM beleid niet gevonden. 

 

De resultaten tonen aan dat de schoolleider zowel een directe als een indirecte invloed 

kan hebben op de HRM uitkomsten tevredenheid en verloopintentie van leerkrachten. 

Wanneer scholen het werk-gerelateerd gedrag en houding van leerkrachten positief 

willen beïnvloeden, kan dus geïnvesteerd worden in de stijl die de schoolleider hanteert 

en tegelijkertijd ook de consistentie van het HRM beleid. Hoe meer autonomie 

ondersteunend hoe beter, en hoe consistenter het HRM beleid hoe beter. Kortom, de 

                                                
24

 In eerdere analyses was het effect van de leiderschapsstijl van de schoolleider op de 
tevredenheid met de baan van leerkrachten positief significant met een Bèta van 0,335. (stap 1). 
Vervolgens heeft de leiderschapsstijl van de schoolleider een significant effect op de consistentie 
van het HRM beleid met een Bèta van 0,552. (stap 2). In stap 3 heeft het HRM beleid, onder 
controle van de leiderschapsstijl (β = .332, p <.001), een significant effect op de tevredenheid met 
de baan (β = .236, p <0,01). Tot slot wanneer zowel de leiderschapsstijl als het HRM beleid in het 
model is opgenomen, blijft er sprake van een significant verband. De Bèta van de 
leiderschapsstijl vermindert naar 0,202 (p <0,05). 
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aandacht moet binnen de schoolorganisatie niet alleen op de schoolleider of alleen op 

het HRM beleid gericht zijn, de nadruk moet juist liggen op een combinatie van beiden.  

 

3.4.5. Leiderschapsstijl & onderwijsopbrengsten 

Tot slot is de invloed die de schoolleider kan hebben op de Cito scores bekeken. In tabel 

3.10 staan de resultaten van de multivariate regressieanalyse met Cito 2012 als 

afhankelijke variabele. Allereerst valt het op dat vooral het leerlinggewicht een sterk 

negatief effect heeft op de Cito scores, al is dit niet geheel onverwachts. De 

leiderschapsstijl van de schoolleider heeft geen significant effect op de Cito scores. 

Tevens blijken ook de tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en verloopintentie (HRM 

uitkomsten) van leerkrachten geen invloed te hebben op de Cito scores. Een indirect 

verband tussen leiderschapsstijl, het HRM beleid en de Cito scores is daarom nu niet 

vast te stellen. Het leerlinggewicht blijft een belangrijke rol spelen, wat wederom erop 

wijst dat de omgeving van de school een sterke invloed heeft op de 

onderwijsopbrengsten (zie o.a. SCP, 1999, 2011).  

 

Tabel 3.10: Regressieanalyse met Cito 2012 als afhankelijke variabele 

Variabelen Model 1β Model 2β 

Constant   

Leerlinggewicht 2010 -.699*** -.692*** 

Aantal jaren op basisschool .058 .054 

Bijzonder .013 .016 

Leerlingaantal 2012 .008 .009 

Eénpitter  .134** .130 

Leiderschapsstijl  .025 

   

R² .543 .542 

F 48.146*** 39.998*** 

N= 199, *=α<.05, **α<.01, ***=α<.001 

 

 

 

3.5. Conclusie 
 

 

In dit hoofdstuk is aan de hand van verschillende analyses getracht om een antwoord te 

vinden op deelvraag 2: Onder welke omstandigheden kan de schoolleider een optimale 

bijdrage leveren aan de relatie tussen HRM praktijken en HRM uitkomsten?  

 

Het onderzoek naar de strategische HRM fit tussen besturen en schoolleiders wees uit 

dat besturen meer waarde hechten aan de HRM praktijken dan dat schoolleiders ze 

toepassen. Er is met andere woorden een discrepantie tussen wat besturen beogen en 

schoolleiders implementeren. Dit zou kunnen komen door gebrekkige communicatie, 

maar ook door een bepaalde mate van beleidsvrijheid die schoolleiders hebben. Door 

deze discrepantie ontstaan er verschillen tussen scholen en hun HRM beleid. Deze 
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variatie kan doorwerken in hoe leerkrachten het HRM beleid ervaren. Uit de analyses 

bleek de strategische HRM fit niet samen te hangen met HRM uitkomsten en 

onderwijsopbrengsten. De strategische HRM fit lijkt daarom minder van belang als het 

gaat om het bevorderen van de HRM uitkomsten en onderwijsopbrengsten.  

 

Na deze bevinding is de focus verlegd naar het niveau van schoolleiders en 

leerkrachten. Er is gekeken naar de operationele HRM fit; de fit tussen schoolleiders en 

leerkrachten. Uit de analyses bleek dat schoolleiders op alle HRM praktijken verschillen 

van leerkrachten. Ook hier is dus sprake van een discrepantie. Dit keer tussen wat 

schoolleiders zeggen te implementeren en hetgeen leerkrachten ervaren aan HRM 

beleid. In deze fit geeft de schoolleider telkens hogere scores dan de leerkracht. 

Datzelfde was ook zichtbaar bij de strategische HRM fit, alleen waren het toen de 

besturen die de hoge scores toebedeelden. De operationele HRM fit bleek niet samen te 

hangen met de motivatie, tevredenheid en betrokkenheid van leerkrachten. Wel met de 

verloopintentie. Hoe beter de fit, hoe minder leerkrachten geneigd zijn de organisatie te 

verlaten. Vanwege hoge verloopcijfers in het onderwijs, is dit dus een belangrijk 

aandachtspunt voor schoolleiders. De operationele HRM fit hangt verder niet samen met 

de onderwijsopbrengsten of de ervaren prestaties van schoolleiders.  

 

Hoewel de strategische HRM fit en de operationele HRM fit niet samenhangen met HRM 

uitkomsten en onderwijsopbrengsten, wordt uit het voorgaande duidelijk dat de 

schoolleider een belangrijke rol speelt. De schoolleider zet het beleid van 

schoolbesturen uit op zijn eigen manier en probeert dit vervolgens over te brengen op de 

leerkrachten. Toch komt dit beleid niet altijd over zoals het beoogd is. De verwachting is 

dat dit samenhangt met de leiderschapsstijl van de schoolleider. Het onderzoek naar de 

leiderschapsstijl van schoolleiders heeft uitgewezen dat deze een positieve invloed heeft 

op de toepassing van HRM praktijken en de tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en 

verloopintentie van leerkrachten (HRM uitkomsten)25. Het belang van de schoolleider 

wordt hiermee onderstreept. Als de school meer uit HRM wil halen en een positievere 

werkhouding bij leerkrachten wil bewerkstelligen, moet de focus vooral liggen op een 

autonomie ondersteunende leiderschapsstijl. Een stijl waarbij de zelfstandigheid van 

leerkrachten wordt benadrukt en leerkrachten de vrijheid krijgen om zelf beslissingen te 

nemen.  

 

Er is ook sprake van een mediërend effect van HRM praktijken tussen de 

leiderschapsstijl en de tevredenheid met de baan van leerkrachten, en de 

leiderschapsstijl en de verloopintentie van leerkrachten. De schoolleider beoefent dan 

zowel direct als indirect via de HRM praktijken invloed uit op de tevredenheid en de 

verloopintentie van leerkrachten. Niet alleen leiderschapsstijl is van belang, maar ook de 

consistentie van het HRM beleid. Dit onderzoek laat zien dat de aandacht zowel op de 

leiderschapsstijl van de schoolleider als de HRM praktijken binnen de schoolorganisatie 

gevestigd dient te zijn.  

                                                
25

 Er is ook gekeken naar de samenhang met de onderwijsopbrengsten, maar er is geen verband 
gevonden. Dit is geen onderdeel van de beantwoording van deelvraag 2 en wordt daarom verder 
ook niet behandeld in dit hoofdstuk. 
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Geconcludeerd kan worden dat de schoolleider een belangrijke schakel is tussen de 

relatie HRM en HRM uitkomsten. Zijn leiderschapsstijl en manier van implementeren van 

HRM hebben invloed op hoe leerkrachten het HRM beleid ervaren en hun tevredenheid, 

motivatie, betrokkenheid en verloopintentie. Dit bevestigt de recente aandacht binnen de 

HRM literatuur voor de rol die de leidinggevende speelt bij de uitvoering van HRM 

praktijken. Als het gaat om het werkgerelateerd gedrag van leerkrachten, is het op basis 

van deze resultaten belangrijk dat er zowel aandacht is voor de leiderschapsstijl van de 

schoolleider als de HRM praktijken die worden ervaren door de leerkracht.  

 

Los van de hierboven beschreven bevindingen zijn er nog drie belangwekkende 

resultaten uit dit hoofdstuk naar voren gekomen. Allereerst is duidelijk geworden dat het 

gemiddelde leerlinggewicht van scholen een duidelijke stempel drukt op het beleid dat 

gevoerd wordt, maar ook op de tevredenheid en verloopintentie van leerkrachten in 

negatieve zin. Interessant om te zien is dat de leiderschapsstijl van de schoolleider hier 

in positieve zin aan bij kan dragen om leerkrachten weer meer tevreden te maken en ze 

te behouden binnen de organisatie. De tweede bevinding die niet direct met de 

onderzoeksvraag samenhangt maar wel interessant is, is dat schoolleiders op éénpitters 

een meer autonomie ondersteunende leiderschapsstijl hebben. Ten derde zijn 

leerkrachten op éénpitters meer tevreden, dan leerkrachten op scholen die onder een 

bestuur met meerdere scholen vallen. Wellicht dat op éénpitters de schoolleiders wat 

dichter bij de leerkrachten staan en op die manier de tevredenheid van de leerkrachten 

beter kunnen beïnvloeden. De autonomie ondersteunende managementstijl die meer 

wordt gehanteerd op éénpitters kan verklaren waarom leerkrachten meer tevreden zijn. 
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Hoofdstuk 4:  Leerkrachten en hun (werk)omgeving 
 

 
4.1. Inleiding 
 

 

In dit hoofdstuk staat de volgende deelvraag centraal: In hoeverre leidt een groter 

person-environment fit van leerkrachten in het onderwijs tot betere HRM uitkomsten in 

termen van tevredenheid, betrokkenheid en (vermindering van) externe mobiliteit?  

 

Door middel van verschillende stappen wordt in dit hoofdstuk een antwoord gegeven op 

deze deelvraag. Hierbij staat de person-environment fit (PE-fit) centraal. De PE-fit is een 

concept dat aangeeft in hoeverre de karakteristieken van een persoon en de 

werkomgeving bij elkaar passen (Kristof-Brown et al., 2005). Hierbij is van belang dat de 

preferenties en eisen van zowel de leerkracht als de werkomgeving bij elkaar passen. 

Binnen de PE-fit zijn er drie domeinen te onderscheiden, de person-organization fit, de 

person-job fit en de person-group fit. In dit hoofdstuk wordt naar deze verschillende 

typen fits gerefereerd met de Nederlandse benamingen: de persoon-organisatie fit, de 

persoon-baan fit en de persoon-groep fit. De persoon-organisatie fit (PO-fit) omvat de 

mate waarin doelen en waarden van leerkrachten overeenkomen met die van de school. 

Er wordt daarbij ook gekeken in welke mate leerkrachten zich thuis voelen in de 

organisatie(cultuur). De persoon-baan fit (PB-fit) betreft het verband tussen de 

vaardigheden van de leerkracht en de functie-eisen van het werk of de wensen van de 

leerkracht en de kenmerken van een bepaalde taak. Tot slot betreft de persoon-groep fit 

(PG-fit) de mate waarin leerkrachten goed kunnen samenwerken in teamverband, de 

communicatie goed is en er geen conflicten zijn. Het centrale idee achter de PE-fit 

benadering is dat wanneer er sprake is van een fit tussen een leerkracht en zijn 

omgeving, baan en het team waarin hij/zij werkzaam is, leerkrachten een meer positieve 

werkhouding ervaren. Daarnaast kunnen de verschillende vormen van PE-fit het succes 

van HRM beleid via de HRM uitkomsten zoals tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en 

verloopintentie zichtbaar maken (Kristof-Brown et al., 2005; Jansen & Kristof-Brown, 

2006). HRM kan als instrument worden gebruikt om werknemers beter bij de organisatie 

of baan te laten passen (Boon, Den Hartog, Boselie en Paauwe, 2011).  

 

In dit hoofdstuk wordt daarom gekeken naar de relatie tussen de PE-fit, HRM en HRM 

uitkomsten. Daarnaast wordt onderzocht op welke manier de leiderschapsstijl van de 

schoolleider een rol speelt in deze relatie. Het volgende conceptueel model (figuur 4.1) 

wordt hierbij stapsgewijs getoetst. 
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Figuur 4.1: Conceptueel model invloed van leiderschapsstijl en HRM beleid op de PE-fit en HRM 
uitkomsten 

 

 

In paragraaf 4.2 worden eerst de bivariate analyses uitgevoerd tussen de person-

environment fit (PO-fit, PB-fit en PG-fit), de consistentie van het HRM beleid26, de HRM 

uitkomsten en de leiderschapsstijl van de schoolleider. Vervolgens worden de gevonden 

verbanden verder uitgewerkt door middel van multivariate analyses. In paragraaf 4.3 

komt het verband tussen de verschillende vormen van fit en de tevredenheid, motivatie, 

betrokkenheid en verloopintentie van leerkrachten (HRM uitkomsten) aan de orde. In 

paragraaf 4.4 wordt onderzocht hoe HRM kan worden ingezet om de PE-fit van 

leerkrachten te vergroten en de HRM uitkomsten te verbeteren. Vervolgens wordt in 

paragraaf 4.5 gekeken hoe de schoolleider de PE-fit van leerkrachten kan beïnvloeden 

en hoe hij HRM daarbij kan gebruiken. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 

conclusie in paragraaf 4.6, waarin de belangrijke uitkomsten van het onderzoek worden 

samengevat, die een antwoord op de derde deelvraag vormen. 

 

 

4.2.  De person-environment fit, HRM, HRM uitkomsten & leiderschapsstijl  
 

 

In appendix 4 staan de correlatiecoëfficiënten van de in dit onderzoek opgenomen 

variabelen. In deze paragraaf ligt de focus op PE-fit, het HRM beleid, de HRM 

uitkomsten en de leiderschapsstijl van de schoolleider. Allereerst valt op dat de PE-fit 

positief samenhangt met de tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en verloopintentie 

van leerkrachten. Hierbij correleert de persoon-organisatie fit het hoogst met de 

betrokkenheid van leerkrachten (r =.361, p <.05). Op scholen waar er sprake is van een 

                                                
26

 Hierbij wordt uitgegaan van hoe meer HRM praktijken worden toegepast, hoe beter de consistentie van 
het HRM beleid. De consistentie van het HRM beleid is gemeten bij leerkrachten. Het gaat om hoe zij het 
beleid ervaren.  
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hoge PO-fit zijn de leerkrachten meer betrokken. De persoon-baan fit heeft een sterk 

verband met tevredenheid met de baan (r =.410, p <.05). Dit is logisch aangezien de 

PB-fit de mate van overeenstemming tussen de wensen en voorkeuren van de 

leerkrachten en de eisen en kenmerken van de baan/taak weergeeft. Hoe beter de fit, 

hoe vaker leerkrachten tevreden zijn met hun baan. Verder valt op dat de persoon-groep 

fit sterk samenhangt met de betrokkenheid van leerkrachten (r =.375, p <.05). Goed 

samen kunnen werken zonder conflicten hangt positief samen met de betrokkenheid van 

leerkrachten. De sterkte van het verband tussen de PE-fit en de HRM uitkomsten wordt 

in paragraaf 4.3 verder uitgewerkt. Verder hangen de verschillende vormen van fit en de 

consistentie van het HRM beleid eveneens positief met elkaar samen. Op scholen die 

een consistent HRM beleid uitvoeren, komt vaker een hoge persoon-organisatie, 

persoon-baan en persoon-groep fit voor bij leerkrachten. Ook blijkt dat op scholen waar 

de schoolleider een autonomie ondersteunende leiderschapsstijl hanteert, de 

leerkrachten een hogere PE-fit hebben. Uit de tabel is verder op te maken dat op 

éénpitters, er sprake is van een hogere mate van PO-fit (r= .276, p <.01). Leerkrachten 

voelen zich daar meer thuis in de organisatie dan op scholen met een bovenschools 

management. Voor de persoon-baan en persoon-team fit geldt dit niet. Tot slot hangt het 

leerlinggewicht negatief samen met de persoon-organisatie fit (r = -.259, p <.05) en de 

persoon-groep fit (r = -.291, p <.05). Het lijkt erop dat op scholen met een hoger 

leerlinggewicht de PO-fit en de PG-fit van leerkrachten lager is. Hieruit is op te maken 

dat de omgeving van de school ook een belangrijke rol speelt in de mate waarin de 

leerkracht in de organisatie en het team past. De correlaties zeggen echter nog niet veel 

over de mogelijke causale relaties en de sterkte van de verbanden. Deze verbanden 

worden in de volgende paragrafen verder uitgewerkt. 

 

 

4.3. De PE-fit van leerkrachten & HRM uitkomsten 
 

 

In deze paragraaf wordt nader onderzocht wat de relatie is tussen de PE-fit en de 

tevredenheid, betrokkenheid, motivatie en verloopintentie (HRM uitkomsten) van 

leerkrachten. De resultaten van de regressieanalyse zijn in tabel 4.1 weergegeven. 

Allereerst is te zien dat de persoon-organisatie fit geen significant effect heeft op de 

motivatie van leerkrachten. De persoon-baan fit heeft daarentegen wel een positieve 

invloed op de motivatie van leerkrachten (β = .371, p <.001). Naarmate de kenmerken 

van de baan beter overeenkomen met die van de leerkracht, neemt de motivatie van de 

leerkracht toe. Verder is te zien dat de persoon-groep fit een positief effect heeft op de 

motivatie van leerkrachten (β = .167, p <.01). Het goed kunnen samenwerken en 

communiceren in teamverband zonder conflicten heeft een bevorderend effect op de 

motivatie. Dit effect is echter geringer dan die van de persoon-baan fit, wat erop zou 

duiden dat voor de motivatie van leerkrachten de fit tussen de leerkracht en zijn baan 

belangrijker is. Op scholen zijn gemotiveerde leerkrachten van betekenis, omdat 

gemotiveerde leerkrachten zich meer in voor het werk inzetten en werktaken beter 

uitvoeren. Dit is van belang voor het behalen van betere prestaties.  
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Een tweede HRM uitkomst die in verband is gebracht met de PE-fit is de tevredenheid 

van leerkrachten met de baan. De uitkomst van de analyse is tevens te zien in tabel 4.1. 

Te zien is dat de persoon-organisatie fit een positief effect heeft op de tevredenheid van 

de leerkracht met de baan (β = .168, p <.05). Hoe beter de PO-fit, hoe meer tevreden 

leerkrachten zijn met hun baan. Het is dus belangrijk dat er een mate van congruentie is 

tussen de kenmerken van de leerkracht en de school. Het valt verder op dat de persoon-

baan fit een sterker positief effect heeft op de tevredenheid met de baan (β = .302, p 

<.001). Ook hier geldt hoe beter de leerkracht past bij zijn baan, des te hoger zijn/haar 

tevredenheid. Tot slot blijkt de persoon-groep fit geen significant effect te hebben op de 

tevredenheid van leerkrachten. Ook voor de tevredenheid van de leerkracht blijkt de 

persoon-baan fit in vergelijking tot de persoon-organisatie en de persoon-groep fit het 

meest belangrijk. 

 

Vervolgens is het effect van de PE-fit op de betrokkenheid van leerkrachten onderzocht 

(tabel 4.1.). De persoon-organisatie fit heeft geen significant effect op de betrokkenheid 

van leerkrachten. De persoon-baan fit heeft wel een positief effect op de betrokkenheid 

van leerkrachten (β = .136, p <.05). Tot slot blijkt de persoon-groep fit in vergelijking tot 

de PO-fit en de PB-fit het sterkst effect te hebben op betrokkenheid (β =.301, p <.001). 

Dit duidt er op dat de PG-fit belangrijker is voor de betrokkenheid van leerkrachten. Meer 

betrokken leerkrachten voelen zich (emotioneel) verbonden met de schoolorganisatie, 

voelen zich een onderdeel van de school en voelen zich er thuis. Meer betrokken 

leerkrachten zijn vaker bereid bij te dragen aan de organisatie en zullen zich dus vaker 

inzetten voor organisatiedoelstellingen. Wanneer de schoolorganisatie streeft naar 

betere resultaten, dient er dus een zo goed mogelijke fit te zijn tussen de leerkracht en 

het team waarin de leerkracht werkzaam is.  

 

Al met al kan gesteld worden dat een betere PE-fit een positieve invloed heeft op de 

werkhouding van leerkrachten. Wanneer leerkrachten ervaren beter bij de organisatie, 

baan en team te passen, dan zijn zij meer gemotiveerd, tevreden en betrokken. 

Bovendien wordt het duidelijk dat de persoon-baan fit belangrijker is voor de motivatie 

en tevredenheid van leerkrachten dan de andere vormen van fit. De persoon-groep fit 

beïnvloedt de betrokkenheid van leerkrachten het meest.  
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Tabel 4.1: Multivariate regressieanalyse met HRM uitkomsten als afhankelijke variabele 

Variabelen 

Motivatie Tevredenheid Betrokkenheid 

Model 
 1β 

Model  
2β 

Model  
1β 

Model  
2β 

Model 1β Model 2β 

Constant       
Leerlinggewicht 
2010 

.095 .192** -.197** -.100 -.116 .014 

Aantal jaren 
basisschool 

.184** .097 .159* .088 .240*** .199** 

Bijzonder -.108 -.086 .024 .054 -.042 -.035 
Leerlingaantal 2012 -.089 -.034 -.044 -.005 .083 .101 
Eénpitter -.007 -.037 .164* .114 .110 .081 
Persoon 
Organisatie Fit 

 .077  .168*  .113 

Persoon Baan fit  .371***  .302***  .136* 
Persoon Groep fit  .167*  .122  .301*** 
       
R² .066 .247 .106 .258 .103 .210 
F 2.633* 7.549*** 4.418*** 7.987*** 4.224*** 7.273*** 
N 193 193 190 

*=α <.05, **α <.01, ***=α <.001 

 

Een centrale veronderstelling binnen het PE-fit concept is dat een betere fit tussen de 

leerkracht en zijn werkomgeving zal leiden tot minder verloop. Uit de analyse blijkt dat de 

persoon-organisatie fit een significant effect heeft op de verloopintentie van leerkrachten 

(tabel 4.2.). Het duidt erop dat naarmate de PO-fit toeneemt, en de leerkracht beter bij 

de organisatie past, de kans op verloop afneemt. Op basis van de resultaten kan gesteld 

worden dat enkel de persoon-organisatie fit een rol speelt bij de verloopintentie van 

leerkrachten. Daarnaast laat de tabel zien dat het aantal jaar dat de leerkracht 

werkzaam is op dezelfde basisschool een positieve invloed heeft op de verloopintentie 

van leerkrachten. Dit kan erop wijzen dat naarmate de leerkracht langer werkzaam is op 

de basisschool er een goede fit is tussen preferenties van de leerkracht en de 

kenmerken van de school, de leerkrachten zonder fit zijn dan al weg. Hierdoor is de kans 

op verloop van leerkrachten op scholen kleiner. 

 

 
Tabel 4.2: Multivariate logistische regressieanalyse met verloopintentie als afhankelijke variabele 

Variabelen Model 1 Model 2 
 B Wald B Wald 

 

Constant     

Leerlinggewicht 2010 -4.457 5.053* -3.027 1.815 
Aantal jaren op basisschool 1.114 4.910* 1.233 5.274* 
Bijzonder -.386 .377 -.453 .485 
Leerlingaantal 2012 .013 .453 .008 .166 
Eénpitter  -.754 -1.144 -1.149 -2.328 
Persoon Organisatie fit   1.524 4.203* 
Persoon Baan fit   -.451 .500 
Persoon Groep fit   .229 .281 
R² .154 .182 

 

 

In de voorgaande analyses is geconstateerd dat de werkomgeving waarin de leerkracht 

zich bevindt belangrijk is voor de motivatie, tevredenheid, betrokkenheid en 

verloopintentie van leerkrachten. De PE-fit heeft dus een positieve invloed op de HRM 
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uitkomsten. De schoolorganisatie kan hierop inspelen om de prestaties van leerkrachten 

te beïnvloeden. HRM kan hierbij als instrument worden gebruikt (Boon et al., 2011). 

Deze aanname wordt in de volgende paragraaf behandeld. 

 

 

4.4. PE-fit, HRM uitkomsten & de rol van HRM 
 

 

In de vorige hoofdstukken is duidelijk geworden dat scholen minder goed scoren op de 

werving en selectie praktijken, terwijl deze praktijken een middel zijn om de juiste 

persoon op de juiste plek te krijgen. Dit aspect wordt middels het ASA model verklaard. 

Het ASA model gaat uit van drie processen, namelijk attraction, selection en attrition 

(Schneider, Goldstein & Smith, 1995). Het attraction proces gaat er vanuit dat een 

persoon bepaalde preferenties heeft voor een organisatie, dat gebaseerd is op een 

impliciete fit tussen hun eigen kenmerken, normen en waarden en die van potentiële 

werkgevers. Wanneer sollicitanten een mate van fit ervaren dan voelen zij zich 

aangetrokken tot de organisatie. Het tweede proces van selection refereert naar de 

formele en informele selectieprocedures die de organisatie gebruikt bij de werving en 

selectie van geschikte arbeidskrachten. Tot slot vindt het laatste proces van attrition 

plaats indien er geen sprake meer is van een fit tussen de werknemer en organisatie, 

wat leidt tot verloop van de werknemer. Ook hier is dus de fit tussen leerkracht en de 

schoolorganisatie en/of baan belangrijk. Uit paragraaf 4.3. kan al opgemaakt worden 

hoe belangrijk de fit van leerkrachten met hun werkomgeving is voor hun tevredenheid, 

motivatie, betrokkenheid en verloopintentie. Om een betere fit te krijgen, is het van 

belang om een consistent HRM beleid uit te voeren. In deze paragraaf wordt dit nader 

onderzocht.  

 

Het gaat hier om de relatie tussen het HRM beleid, de PE-fit en de HRM uitkomsten. Uit 

de correlatietabel (appendix 4) bleek al dat de consistentie van het HRM beleid op een 

school, positief samenhangt met de persoon-organisatie, persoon-baan en persoon-

groep fit van leerkrachten. Tabel 4.3 geeft hiervan de multivariate regressieanalyses. 

Hieruit blijkt dat de consistentie van het HRM beleid een positief effect heeft op de 

persoon-organisatie fit (β = .257, p <.001). Hierbij vermindert tegelijkertijd het negatief 

effect van het gemiddeld leerlinggewicht op de PO-fit, al blijft het significant (β =-.165, p 

<.05). Naarmate er meer HRM praktijken worden uitgevoerd en het beleid dus consistent 

is, verbetert de fit tussen de leerkracht en de organisatie. De doelen en waarden van 

leerkrachten komen dan meer overeen met die van de school. Daarnaast voelen 

leerkrachten zich meer thuis in de organisatie(cultuur). Ook heeft de consistentie van het 

HRM beleid een positieve invloed op de persoon-baan fit (β = .200, p <.01). Hoe 

consistenter het HRM beleid, hoe beter de congruentie tussen vaardigheden en wensen 

van de leerkracht en de eisen en kenmerken van de baan. De persoon-groep fit wordt 

ook beïnvloed door het HRM beleid (β = .336, p <.001). Een consistent HRM beleid 

bevordert de fit tussen de leerkracht en zijn team. Het is duidelijk geworden dat een 

consistent HRM beleid, belangrijk is om een goed werkklimaat te creëren waarin er 

overeenstemming is tussen de leerkracht en de school. HRM beïnvloedt de persoon-

groep fit van leerkrachten het sterkst. Verder is ook hier te zien dat hoe langer de 
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leerkracht werkzaam is op dezelfde school, hoe beter de PB-fit. Als laatste is uit deze 

analyse het verschil duidelijk geworden tussen éénpitters en scholen met een 

bovenschools management. Op éénpitters is de persoon-organisatie fit van leerkrachten 

groter. Bij de bovenstaande bevindingen is het echter wel belangrijk om in het oog te 

houden, dat er ook sprake kan zijn van selectie-effecten. Het kan zijn dat enkel de 

mensen die een fit ervaren nu in de organisatie werkzaam zijn en dat de mensen zonder 

fit de organisatie al hebben verlaten. 

 

 
Tabel 4.3: Regressieanalyse met de PE-fit als afhankelijke variabele 

 PO-fit PB-fit PG-fit 
Variabelen Model 1β Model 2β Model 1β Model 2β Model 1β Model 2β 

Constant       
Leerlinggewicht 2010 -.218** -.165* -.072 -.032 -.320*** -.250*** 
Aantal jaren 
basisschool 

.019 -.036 .240*** .197** .050 -.021 

Bijzonder -.097 -.065 -.041 -.017 .030 .073 
Leerlingaantal 2012 .057 .050 -.128 -.131 .002 -.003 
Eénpitter  .209** .193** .080 .067 .054 .074 
Consistent HRM beleid  .257***  .200**  .336*** 
       
R² .130 .189 .087 .122 .096 .196 
F 5.449*** 7.018*** 3.526** 4.271*** 3.850** 7.301*** 
 N=188 N=191 N=169 

*=α <.05, **α <.01, ***=α <.001 

 

 

Er wordt een indirect effect van HRM via de PE-fit op de HRM uitkomsten verondersteld. 

Om erachter te komen of er sprake is van een mediërend-effect van de PE-fit tussen de 

relatie HRM en HRM uitkomsten (tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en 

verloopintentie) moet aan de vier voorwaarden worden voldaan zoals in paragraaf 3.4 

besproken is. Aan alle vier de voorwaarden is voldaan. In tabel 4.4. zijn de resultaten 

van de regressieanalyses weergeven. Model 1 refereert naar het effect van HRM op de 

HRM uitkomsten motivatie, tevredenheid en betrokkenheid. Vervolgens geeft model 2 

het mediërend effect weer. 

 

 
Tabel 4.4.: Mediatie van PE-fit tussen HRM en HRM uitkomsten 

 Motivatie Tevredenheid Betrokkenheid 
Variabelen Model 1β Model 2β Model 1β Model 2β Model 1β Model 2β 

Consistent HRM beleid .178* .036 .351*** .248*** .240*** .078 
PO-fit  .076  .118  .125 

PB-fit  .368***  .297***  .101 

PG-fit  .171*  .035  .316*** 

*=α <.05, **α <.01, ***=α <.001 

 

 

De resultaten tonen aan dat er tussen HRM en de motivatie van leerkrachten mediatie 

plaatsvindt door de persoon-baan fit en de persoon-groep fit. Zowel een consistent HRM 

beleid als de persoon-environment fit speelt dus een rol in de beïnvloeding van de 

motivatie van leerkrachten. Ook valt op dat er sprake is van gedeeltelijke mediatie van 
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de persoon-baan fit tussen HRM en de tevredenheid met de baan. De consistentie van 

het HRM beleid leidt dus gedeeltelijk tot een betere persoon-baan fit en dit hangt weer 

samen met de tevredenheid van de leerkrachten. Vervolgens is te zien dat de persoon-

groep fit een mediërend effect uitoefent tussen HRM en de betrokkenheid van 

leerkrachten. Via HRM kan de persoon-groep fit beïnvloed worden, zodat leerkrachten 

ook meer betrokken raken. Uit deze bevindingen is op te maken dat naast het HRM 

beleid het ook belangrijk is voor leerkrachten dat zij passen in hun organisatie, bij hun 

baan en in het team waarin zij werken. Bij een hogere fit zijn zij namelijk meer 

gemotiveerd, tevreden en betrokken. Het is daarom van belang dat de school investeert 

in zowel de consistentie van het HRM beleid als de PE-fit van leerkrachten. De PE-fit 

geeft hiermee deels het succes van het HRM beleid weer. Voor wat betreft de 

verloopintentie van leerkrachten, is er een direct effect gevonden van HRM maar blijkt er 

geen mediërend effect te zijn. De consistentie van het HRM beleid is belangrijker dan de 

samenhang met de PE-fit.  Hoe consistenter het HRM beleid, hoe lager de 

verloopintentie van leerkrachten. Hiermee kan de binding van leerkrachten met de 

organisatie bevorderd worden. 

 

 

4.5. Leiderschapsstijl, PE-fit & de rol van HRM 
 

 

In de voorgaande analyses is er een verband aangetoond tussen de consistentie van 

het HRM beleid en de PE-fit. Hoe consistenter het HRM beleid (hoe meer er wordt 

toegepast), hoe beter leerkrachten zich thuis voelen in hun werkomgeving. Een andere 

belangrijke factor in deze relatie is de schoolleider. Hij is degene die de HRM vormgeeft 

en implementeert. Bovendien is hij de degene die in direct contact staat met de 

leerkracht. Daarom wordt in de volgende analyse onderzocht wat het effect van zijn 

leiderschapsstijl is op de PE-fit van leerkrachten en of er sprake is van een mediërend 

effect van HRM.  

 

In tabel 4.5 is de regressieanalyse met de verschillende domeinen van de PE-fit als 

afhankelijke variabelen af te lezen. Uit de eerste analyse blijkt dat een autonomie 

ondersteunende leiderschapsstijl een sterk effect heeft op de persoon-organisatie fit van 

leerkrachten (β =.409, p <.001). Hierbij valt op dat het negatief effect van het 

leerlinggewicht op de persoon-organisatie fit lager wordt en niet meer significant is. De 

schoolleider kan dus de fit tussen leerkracht en de schoolorganisatie positief 

beïnvloeden als leerkrachten beïnvloed worden door het gemiddelde leerlinggewicht op 

school.  
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Tabel 4.6: Regressieanalyse met de PE-fit als afhankelijke variabele 

 PO-fit PB-fit PG-fit 

Variabelen 
Model 
1β 

Model 
2β 

Model 
3β 

Model 1β Model 2β Model 3β Model 1β 
Model  
2β 

Model  
3β 

Constant          
Leerlinggewicht 2010 -.220** -.095 -.093 -.085 -.039 -.034 -.319*** -.184* -.179* 
Aantal jaren 
basisschool 

.018 -.061 -.069 .222** .193** .172* .051 -.031 -.049 

Bijzonder -.094 -.054 -.049 -.026 -.013 -.001 .030 .072 .085 
Leerlingaantal 2012 .054 .068 .064 -.178* -.173* -.180 .003 .023 .016 
Eénpitter .207** .164* .163* .070 .054 .053 -.054 -.099 -.100 
Leiderschapsstijl  .409*** .371***  .147 .052  .431*** .343*** 
Consistentie HRM 
beleid 

  .068   .174   .160* 

R² .130 .268 .271 .091 .109 .128 .096 .249 .265 

F 5.402*** 10.983*** 9.504*** 3.604** 3.644** 3.727*** 3.809** 
9.902**
* 

9.186*** 

 N=187 N= 185  N= 186 

*=α <.05, **α <.01, ***=α <.001 
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Als in model 3 HRM wordt toegevoegd, dan valt op dat de consistentie van het HRM 

beleid geen significant effect heeft op de persoon-organisatie fit. Het HRM beleid 

medieert hier dus niet tussen de leiderschapsstijl en de persoon-organisatie fit van 

leerkrachten. Het gaat om een directe invloed van de leiderschapsstijl van de 

schoolleider op de fit tussen leerkracht en de organisatie zonder HRM als instrument. Dit 

wijst erop dat de leiderschapsstijl van de schoolleider belangrijker is dan de consistentie 

van het HRM beleid op school als het gaat om de persoon-organisatie fit. De 

leiderschapsstijl van de schoolleider heeft geen invloed op de persoon-baan fit van 

leerkrachten. De persoon-baan fit wordt wel beïnvloed door het aantal leerlingen op 

school, hoe meer leerlingen hoe lager de fit. Dit heeft waarschijnlijk met werkdruk te 

maken. Tenslotte laat de laatste analyse zien dat de leiderschapsstijl van de 

schoolleider een redelijk sterk effect heeft op de persoon-groep fit van leerkrachten (β 

=.343, p <.001). De schoolleider heeft een positieve invloed op de fit tussen de 

leerkracht en het team als de schoolleider een meer autonomie ondersteunende 

leiderschapsstijl hanteert. In de relatie tussen de schoolleider en de person-groep fit is 

geen mediatie gevonden van het HRM beleid. Het lijkt er daarom op dat de wijze waarop 

leerkrachten de leiderschapsstijl van schoolleiders ervaren meer van invloed is op de 

PE-fit dan het ervaren HRM beleid. Het gaat erom dat er een goede vertrouwensrelatie 

tussen schoolleider en leerkracht is. Dit is een aandachtpunt voor scholen die 

leerkrachten meer willen binden aan hun organisatie. De uitkomsten van de analyses 

laten zien dat de leiderschapsstijl van schoolleiders cruciaal is voor de fit tussen 

leerkracht en de organisatie, baan en het team. 

 

 

4.6.  Conclusie  
 

 

In dit hoofdstuk is onderzocht in hoeverre een grotere PE-fit van leerkrachten in het 

onderwijs leidt tot betere HRM uitkomsten in termen van tevredenheid, betrokkenheid en 

(vermindering van) externe mobiliteit. Met de uitkomsten van het onderzoek is 

aangetoond dat hoe groter de PE-fit van leerkrachten op scholen, hoe hoger hun 

motivatie, tevredenheid en betrokkenheid. Hoe beter de leerkracht past in de 

werkomgeving, hoe positiever de werkhouding. De invloed van de PE-fit op de 

verloopintentie van leerkrachten blijkt enigszins complex en lijkt geen direct effect te 

hebben.  

 

De PE-fit is onderzocht door middel van drie domeinen, waaronder de persoon-

organisatie, de persoon-baan fit en de persoon-team fit. Voor de drie domeinen zijn 

verschillende effecten gevonden. Zowel de persoon-baan fit als de persoon-groep fit 

heeft invloed op de motivatie van leerkrachten. Hoe beter de leerkracht zich thuis voelt in 

zijn baan en in zijn team, hoe gemotiveerder hij zijn werk uitvoert. De persoon-

organisatie fit speelt hierin geen rol, maar heeft wel weer invloed op de tevredenheid van 

leerkrachten. Ook de persoon-baan fit is belangrijk voor de tevredenheid van 

leerkrachten. Voor zowel de tevredenheid als de motivatie van leerkrachten geldt dat de 

persoon-baan fit het belangrijkst is. Als gekeken wordt naar de betrokkenheid van 

leerkrachten, dan blijkt dat zowel de persoon-baan fit als de persoon-groep fit positieve 
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invloed heeft. Hierbij is deze laatste de belangrijkste. Hoe beter leerkrachten zich thuis 

voelen in hun team, hoe meer zij ook betrokken zijn bij hun organisatie. In het kader van 

de hoge verloopcijfers in het onderwijs, was het vooral ook interessant om de relatie 

tussen PE-fit en de verloopintentie te bekijken. Uit dit onderzoek blijkt dat een goede 

persoon-organisatie fit leidt tot minder verloop. De andere fits doen er voor de 

verloopintentie niet toe. Deze bevindingen tonen aan dat voor een positieve 

werkhouding en het behouden van leerkrachten binnen de organisatie, het belangrijk is 

om een goede fit te creëren tussen leerkrachten en hun werkomgeving. 

 

De vraag is vervolgens hoe de schoolorganisatie de PE-fit van leerkrachten kan 

beïnvloeden. Eerder onderzoek naar de PE-fit onderstreept het belang van HRM. In de 

voorgaande analyses is een verband gevonden tussen HRM en de PE-fit van 

leerkrachten. Hoe consistenter het HRM beleid is, hoe beter de persoon-organisatie, 

persoon-baan en persoon-team fit van leerkrachten. De schoolorganisatie doet er 

daarom goed aan om meer HRM praktijken (consistenter HRM beleid) toe te passen om 

zo de juiste persoon op de juiste plek krijgen. HRM bevordert namelijk de fit tussen de 

leerkracht en de werkomgeving.  

 

Er is ook gekeken of de PE-fit de relatie tussen HRM en HRM uitkomsten medieert. Leidt 

HRM met andere woorden indirect tot tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en een 

lagere verloopintentie van leerkrachten door de PE-fit te verhogen? De resultaten laten 

zien dat HRM een belangrijke rol speelt voor de HRM uitkomsten en dat de effecten ook 

via de PE-fit lopen. Voor de motivatie, tevredenheid en betrokkenheid kan gezegd 

worden dat de PE-fit de relatie tussen HRM en HRM uitkomsten medieert. Bij de 

verloopintentie is dit niet zo. Daar is de consistentie van het HRM beleid belangrijker. Er 

kan geconcludeerd worden dat schoolorganisaties zich niet enkel moeten richten op de 

consistentie van het HRM beleid of enkel op de PE-fit van leerkrachten. Beiden 

verdienen evenveel aandacht, want door het toepassen van een consistent HRM beleid 

wordt de PE-fit van leerkrachten verhoogd, wat weer invloed heeft op de tevredenheid, 

motivatie en betrokkenheid. 

 

Dit onderzoek toont ook aan dat de leiderschapsstijl van de schoolleider van belang is bij 

het verkrijgen van een betere PE-fit van leerkrachten. Hoe meer leerkrachten ervaren 

dat de schoolleider een autonomie ondersteunende leiderschapsstijl hanteert, hoe beter 

zij zich thuis voelen in de organisatie, hun baan en het team waarin zij werken. Een 

interessant gegeven is dat de leiderschapsstijl van de schoolleider ervoor zorgt dat het 

effect van een hoog gemiddeld leerlinggewicht wegvalt als het gaat om de persoon-

organisatie fit. Overigens is het effect van leiderschapsstijl op de persoon-organisatie fit 

een direct effect en is er geen sprake van mediatie door HRM. Dit geldt ook voor de 

persoon-baan fit en de persoon-team fit. Er is dus een belangrijke taak weggelegd voor 

de schoolleider als het gaat om het bevorderen van de PE-fit van leerkrachten. Het 

belang van zijn rol op school bij het welzijn van de leerkrachten wordt wederom 

onderstreept. De consistentie van het HRM beleid is in dezen minder belangrijk. 

 

Al met al kan gesteld worden dat hoe beter de PE-fit, hoe beter de HRM uitkomsten van 

leerkrachten. Wanneer leerkrachten het gevoel hebben beter te passen in hun 



Hoofdstuk 4: Leerkrachten en hun (werk)omgeving 
________________________________________________________________ 
 

62 
 

werkomgeving, hebben zij een hogere motivatie, tevredenheid en betrokkenheid. 

Positieve HRM uitkomsten zijn vervolgens een goede indicatie van het succes van het 

gevoerde HRM beleid in de organisatie. Het is dus belangrijk dat leerkrachten passen in 

hun omgeving en dat zij worden ondersteund door hun schoolleider. De schoolleider kan 

hierbij gebruik maken van een consistent HRM beleid. Het inzetten van werving en 

selectie instrumenten kan bijdragen om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.  

 

Verder zijn er twee zaken die opvielen als er gekeken werd naar de controlevariabelen. 

Allereerst heeft het gemiddelde leerlinggewicht een (sterke) negatieve invloed op de PE-

fit van leerkrachten. Opvallend daarbij is dat het negatieve effect voor de persoon-

organisatie fit verdwijnt als de leiderschapsstijl van de schoolleider wordt meegenomen. 

Dit laat dus zien hoe belangrijk de schoolleider is bij het bereiken van een fit tussen de 

leerkracht en zijn werkomgeving. Bij de andere fits wordt het effect van leerlinggewicht 

door de schoolleider ook verminderd. Ten tweede is gebleken dat leerkrachten op 

éénpitters een hogere mate van persoon-organisatie fit ervaren dan leerkrachten op 

scholen met een bovenschools management.  

Dit sluit ook aan bij de bevinding in hoofdstuk 3 dat leerkrachten op éénpitters 

tevredener zijn. Waarschijnlijk is er meer communicatie  en afstemming tussen 

schoolleiders en leerkrachten op éénpitters,  omdat die vaak kleinschaliger zijn, 

waardoor de fit tussen beiden beter is en de leerkrachten tevreden zijn. 
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Hoofdstuk 5:  Conclusie 
 

 

In dit laatste hoofdstuk wordt de centrale onderzoeksvraag beantwoord: In hoeverre zal 

een betere afstemming van het (strategisch) beleid van bestuur/management en de 

concrete HRM praktijken leiden tot betere HRM uitkomsten en betere 

onderwijsopbrengsten? 

 

 

5.1. Belangrijkste bevindingen 

 

 

Uit dit onderzoek is allereerst naar voren gekomen dat schoolleiders over het algemeen 

redelijk tot veel HRM praktijken toepassen. In het kader van de focus van de overheid op 

kwaliteit en bekwaamheid om de onderwijsopbrengsten te verhogen, is dat een goed 

teken. Schoolleiders richten zich sterk op praktijken die te maken hebben met de 

werving, selectie, scholing, ontwikkeling en loopbaan van leerkrachten. Financiële 

prikkels om leerkrachten te motiveren worden vrijwel niet toegepast. Schoolleiders 

maken wel veel gebruik van motivatie praktijken zoals functioneringsgesprekken. Verder 

is gebleken dat schoolleiders de leerkrachten naar eigen zeggen laten participeren in 

beleidsgerelateerde zaken. Aan de andere kant lijken ze leerkrachten over het algemeen 

minder vrijheid in de invulling van hun werk te geven. Wanneer gekeken wordt naar de 

consistentie van het HRM beleid, dan kan gezegd worden dat er in het algemeen in het 

primair onderwijs een consistent HRM beleid wordt uitgevoerd. Toch is het niet mogelijk 

om over het primair onderwijs in het algemeen te spreken. Zo hebben éénpitters tijdens 

hun selectieprocedure van nieuwe leerkrachten meer aandacht voor de fit tussen de 

nieuwe leerkracht en de organisatie dan scholen met een bovenschools management. 

Er wordt door deze scholen nauwkeuriger gekeken of de sollicitant binnen het team past 

en of de vaardigheden en scholing bij de functie passen. Dit kan samenhangen met het 

gebrek aan mobiliteitsmogelijkheden binnen dezelfde organisatie voor leerkrachten die 

bij nader inzien geen fit ervaren met hun (werk)omgeving. 

 

In dit onderzoek is rekening gehouden met het verschil tussen beoogd, 

geïmplementeerd en ervaren HRM beleid. Er is gekeken naar de strategische HRM fit 

tussen besturen en schoolleiders en de operationele HRM fit tussen schoolleiders en 

leerkrachten, in relatie tot onderwijsopbrengsten. Beide typen fit blijken niet samen te 

hangen met de onderwijsopbrengsten. Wel blijkt dat de operationele HRM fit 

samenhangt met de verloopintentie van leerkrachten. Hoe beter de fit tussen 

schoolleiders en leerkrachten, hoe minder leerkrachten geneigd zijn de organisatie te 

verlaten. Verder werd duidelijk dat bij zowel de strategische als de operationele HRM fit, 

de in de hiërarchie hogere partij de HRM praktijken altijd hoger beoordeelde. Bij de 

strategische HRM fit gaat het om de besturen die meer belang hechten aan de 

praktijken dan schoolleiders ze toepassen. Bij de operationele HRM fit gaat het om de 

schoolleiders die meer zeggen te doen dan leerkrachten ervaren. Het lijkt er daarom op 

dat schoolbesturen en schoolleiders onvoldoende communiceren over het beoogde en 

uitgevoerde beleid. Daarnaast hebben schoolleiders over een bepaalde mate van 
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autonomie om zelf te bepalen hoeveel tijd ze aan bepaalde taken besteden en in 

hoeverre ze HRM praktijken toepassen. De schoolleider is verantwoordelijk voor de 

toepassing van de HRM praktijken en geeft er een eigen invulling aan. Hierdoor kan de 

schoolleider HRM praktijken anders toepassen dan het bestuur beoogt.Toch is het 

hierbij ook belangrijk dat de schoolleider het beleid dat hij uitdraagt helder overbrengt op 

leerkrachten. Op dit moment bestaat er vaak een discrepantie tussen wat hij zegt te 

doen en wat leerkrachten ervaren. Dit beïnvloedt hun houding en gedrag, wat 

vervolgens ook de organisatieprestaties kan beïnvloeden. 

 

Dit onderzoek heeft aangetoond dat er een verband is tussen HRM beleid en de 

tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en verloopintentie van leerkrachten. Hierbij moet 

gezegd worden dat het er niet zo zeer om gaat wat de schoolleider zegt toe te passen 

aan HRM praktijken. Het is belangrijker wat leerkrachten ervaren aan HRM beleid. Dat 

wat leerkrachten ervaren hangt samen met hun tevredenheid, motivatie, betrokkenheid 

en verloopintentie. Vooral de tevredenheid van leerkrachten kan sterk beïnvloed worden 

als zij ervaren dat het HRM beleid consistent is. 

 

Het belang van wat leerkrachten ervaren komt ook terug in de uitkomsten van dit 

onderzoek betreffende de person-environment fit (PE-fit). Hoe beter de leerkrachten een 

fit ervaren met hun organisatie, baan en team, hoe beter ook hun werkhouding en 

gedrag. Zij zijn meer tevreden, gemotiveerd en betrokken en minder geneigd de 

organisatie te verlaten. HRM kan een belangrijke rol spelen in het bereiken van de PE-

fit. Allereerst is gebleken dat hoe consistenter het HRM beleid is dat leerkrachten 

ervaren, hoe beter hun PE-fit. Daarnaast is gebleken dat de PE-fit de relatie tussen HRM 

en HRM uitkomsten medieert. Dit geldt voor de tevredenheid, motivatie en 

betrokkenheid van leerkrachten. Als schoolleiders met andere woorden willen zorgen dat 

hun leerkrachten tevreden, gemotiveerd en betrokken zijn, dan kunnen zij dit met HRM 

beleid via de PE-fit bereiken. Dit geldt overigens niet voor de verloopintentie. Daarbij is 

de consistentie van het HRM beleid belangrijker dan de PE-fit.  

 

Dit onderzoek onderstreept het belang van de omgeving. Dit sluit aan bij de fit 

benadering. Het laat zien dat de omgeving een doorslaggevende rol speelt in de relatie 

tussen HRM en prestaties in het primair onderwijs. Allereerst is in 2011 (Janssen et al., 

2011) al duidelijk geworden dat het gemiddelde leerlinggewicht van scholen een rol 

speelt in hoe HRM wordt toegepast en wat het effect van HRM op prestaties is. Duidelijk 

werd dat de relatie tussen HRM en prestaties een ander effect heeft op verschillende 

typen scholen. Wat voor de ene school leidt tot een positieve uitkomst, hoeft op een 

andere school niet te werken en kan zelfs averechts werken. Er zijn indicaties gevonden 

in dit onderzoek dat er zelfs sprake is van omgekeerde causaliteit. Dat juist scholen die 

het minder goed doen (en vaak te maken hebben met een hoog leerlinggewicht), meer 

HRM gaan toepassen. Dit versluiert het effect van HRM op onderwijsopbrengsten. Om 

na te gaan of de dit beleid van deze scholen effectief is, is daarom longitudinaal 

vervolgonderzoek nodig. 

 

Het gemiddelde leerlinggewicht op een school hangt niet enkel samen met de invulling 

van het HRM beleid, maar ook met de tevredenheid van leerkrachten en de persoon-
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organisatie fit. Het onderzoek heeft bovendien, in navolging van het voorgaande, 

uitgewezen dat de schoolleider hier iets aan kan doen. Door leerkrachten meer het 

gevoel te geven dat hij hen begrijpt en ondersteunt neemt hun tevrendenheid toe en 

voelen zij zich beter thuis in de organisatie. Dit sluit aan bij de belangrijke rol van de 

schoolleider binnen een school. Daarnaast is gebleken dat er op éénpitters niet enkel 

een ander HRM beleid wordt uitgevoerd (strengere selectie procedure), maar op 

éénpitters hebben schoolleiders ook een meer autonomie ondersteunende 

leiderschapsstijl. Ook zijn op éénpitters de leerkrachten meer tevreden en is er sprake 

van een betere persoon-organisatie fit (dit zou overigens kunnen komen door de 

nauwkeurige selectie procedure die ze hanteren). Wellicht dat door de kleinschaligheid 

van éénpitters, de schoolleider dichter bij de leerkrachten staat en beter met hun 

wensen, gevoelens en vaardigheden rekening kan houden. 

 

Een andere bevinding, die aansluit bij het belang van de schoolomgeving, is dat HRM 

direct samenhangt met de ervaren prestaties van schoolleiders en niet met de Cito 

scores. Opvallend hierbij is dat de ervaren prestaties van schoolleiders wel 

samenhangen met de Cito scores. Dit kan betekenen dat schoolleiders bij de 

beoordeling van hun schoolprestaties rekening houden met de Cito scores, maar 

daarnaast andere factoren meenemen die in hun ogen ook een rol spelen in de 

totstandkoming van prestaties. Ze oordelen binnen hun eigen referentiekader en letten 

daarbij op hun eigen omgeving. Zoals ook in hoofdstuk 2 is aangegeven past dit goed bij 

de fit-benadering van dit onderzoek, omdat men kijkt naar de eigen situatie in plaats van 

te focussen op een ‘blauwdruk’ die voor iedereen zou moeten werken. Doordat HRM pas 

sinds 2010 een onderwerp is in de schoolmonitor en omdat het effect van HRM op 

onderwijsopbrengsten pas na langere tijd meetbaar is, is het nu nog lastig om de relatie 

tussen HRM en prestaties te duiden. Met behulp van longitudinaal onderzoek kan meer 

inzicht worden verkregen in het verband tussen de HRM praktijken en de Cito scores.  

 

Naast de hiervoor besproken bevindingen is ook naar voren gekomen hoe belangrijk de 

schoolleider is binnen een school. Als centrale actor tussen besturen en leerkrachten in, 

kan de schoolleider het verschil tussen beoogd en ervaren HRM beleid verkleinen. 

Daarnaast is de schoolleider de persoon die goed zicht heeft op de omgeving van de 

eigen school en wat de school nodig heeft. Het onderzoek laat zien dat de 

leiderschapsstijl van de schoolleider een cruciale rol speelt voor de toepassing van 

HRM, de HRM uitkomsten en de person-environment fit. Hoe meer de schoolleider een 

autonomie ondersteunende leiderschapsstijl hanteert, hoe meer leerkrachten ook 

tevreden, gemotiveerd en betrokken zijn. Ze zijn ook minder geneigd de organisatie te 

verlaten. De autonomie ondersteunende leiderschapsstijl hangt bovendien ook samen 

met de consistentie van het HRM beleid zoals leerkrachten het ervaren. Leerkrachten 

ervaren dan meer HRM praktijken. Toch is het belangrijk dat de focus ligt op zowel HRM 

als de leiderschapsstijl van de schoolleider, immers het effect van leiderschapstijl op de 

tevredenheid en de verloopintentie van leerkrachten verloopt via HRM beleid.  
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5.2. Conclusie 
 

 

In deze conclusie wordt teruggegrepen op de hoofdvraag van dit onderzoek: “In 

hoeverre zal een betere afstemming van het (strategisch) beleid van 

bestuur/management en de concrete HRM praktijken leiden tot betere HRM uitkomsten 

en betere onderwijsopbrengsten?”  

 

Het is niet zo zeer de afstemming tussen bestuur/management en de concrete HRM 

praktijken (die schoolleiders toepassen) die leidt tot betere HRM uitkomsten en betere 

onderwijsopbrengsten. De afstand tussen de strategische HRM fit en de 

onderwijsopbrengsten is waarschijnlijk te groot, omdat er ook nog leerkrachten (en 

uiteraard leerlingen) tussen zitten. Het blijkt dat juist de leerkrachten van belang zijn in 

de relatie tussen HRM en prestaties en bij het behalen van fit op het gebied van HRM. 

Wat leerkrachten ervaren doet er toe. Als zij een consistent beleid ervaren, een 

ondersteunende schoolleider ervaren en een fit ervaren met hun (werk)omgeving, dan 

leidt dat tot betere HRM uitkomsten.  

 

Hoewel de strategische fit tussen bestuur en schoolleider er niet toe lijkt te doen, moet 

de schoolleider vooral niet over het hoofd worden gezien. Het is de schoolleider die 

zowel bij de implementatie van HRM als de HRM uitkomsten en de person-environment 

fit van leerkrachten een cruciale rol speelt. Dat uit zich bovendien ook in de analyses 

waarin blijkt dat het negatieve effect van leerlinggewicht op tevredenheid en fit met de 

organisatie verdwijnt, als de schoolleider een autonomie ondersteunende 

leiderschapsstijl hanteert.  

 

De rol van het leerlinggewicht onderstreept het belang van fit in dit onderzoek. 

Schoolleiders moeten goed rekening houden met de omgeving van hun school als zij 

beleid implementeren. Wat in de ene school werkt, hoeft niet op een andere school te 

werken. Besturen kunnen hier ook rekening mee houden als zij meerdere scholen 

aansturen. Overigens is gebleken dat éénpitters vanwege hun kleinschalige aard hun 

HRM beleid anders invullen, dat de leerkrachten op die scholen tevredener zijn en een 

betere organisatie-fit hebben en dat de schoolleiders een autonomie ondersteunende 

leiderschapsstijl hebben. Hieruit blijkt dat schoolleiders op éénpitters rekening houden 

met hun omgeving. 

 

Terugkomend op het conceptueel model wat in het begin van deze eindrapportage werd 

geïntroduceerd, wordt er afgesloten met een model waarin de gevonden verbanden 

worden aangegeven. Te zien is dat de leiderschapsstijl van de schoolleider samenhangt 

met de consistentie van het HRM beleid, de HRM uitkomsten en de PE-fit van 

leerkrachten. Het (ervaren) HRM beleid hangt samen met de PF-fit, de HRM uitkomsten 

en de prestaties van de school. Het hangt direct samen met de ervaren prestaties van 

schoolleiders, maar daarnaast heeft dit onderzoek in 2011 (Janssen et al., 2011) 

uitgewezen dat het ook indirect samenhangt met de Cito scores. Er zijn ook indicaties 

van omgekeerde causaliteit (zie stippellijn). En de PE-fit hangt samen met de HRM 

uitkomsten. Daarnaast zijn er mediërende effecten gevonden. HRM medieert de relatie 
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tussen leiderschapsstijl en HRM uitkomsten. Ook medieert de PE-fit de relatie tussen 

HRM beleid en HRM uitkomsten.  

 

 

 

Dit onderzoek geeft inzicht in een aantal vraagstukken. Tegelijkertijd blijven enkele 

vragen onbeantwoord of komen nieuwe vragen op. Onder meer door de complexe 

omgeving waar scholen zich in bevinden. Zo is er wel een relatie tussen HRM en 

prestaties, maar is het niet geheel duidelijk hoe deze relatie loopt. Hangen de 

onderwijsopbrengsten bijvoorbeeld van het HRM beleid af of wordt er juist invulling aan 

het HRM beleid gegeven door naar de onderwijsopbrengsten te kijken. Verder was het 

lastig om de relatie tussen HRM en prestaties in de vorm van Cito scores goed te meten, 

omdat HRM pas sinds 2010 mee wordt genomen in de schoolmonitor. Om de effecten 

van HRM te kunnen meten is er meer tijd nodig. Een longitudinaal onderzoek zou 

daarom een goede vervolgstap zijn van dit onderzoek. Het verdient aanbeveling om 

daartoe binnen het BOPO onderzoeksprogramma de ruimte voor te scheppen. 

Daarnaast zullen de gevonden resultaten verder uitgediept worden in het aan dit 

project gekoppelde proefschrift van T. Janssen. In dit proefschrift wordt geprobeerd de 

relatie tussen HRM en prestaties in het onderwijs nog verder te analyseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.1: Samenvattend model 
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Appendix 1: Verspreiding van resultaten 
 

 

In de bestuurs- en schoolmonitor van 2010 is bij de eerste peiling een inventarisatie 

verricht van goede praktijken onder het motto ‘Wat Werkt voor besturen en scholen?’ Dit 

leverde uiteindelijk 45 korte omschrijvingen van goede praktijken voor besturen en 62 

voor scholen. Deze zijn aan een nadere analyse onderworpen. Om het overzicht van 

goede praktijken (website) te kunnen maken hebben we deze besturen en scholen 

gevraagd om nadere informatie over de goede praktijk via een (online) dieptestudie (zie 

H6 eindrapportage themaproject 1), waarin bovendien werd gevraagd materiaal van de 

goede praktijk (Wat Werkt conferentie en website) beschikbaar te stellen. Uiteindelijk 

hebben in totaal slechts 19 besturen/scholen enige nadere informatie verschaft over een 

goede praktijk. Op de vraag naar materialen om andere besturen en scholen inzicht te 

geven in de goede praktijken en op welke wijze men deze beschikbaar wilde stellen aan 

de andere besturen en scholen, bleek dat slechts ėėn respondent de praktijk wilde 

presenteren op de Wat Werkt conferentie en drie respondenten door schoolbezoek of 

door persoonlijk contact. Voor geen van de goede praktijken is materiaal (schriftelijk 

materiaal, audio- of videomateriaal) beschikbaar gesteld voor de website. Om toch 

zoveel mogelijk de resultaten van het onderzoek aan besturen en scholen beschikbaar 

te stellen is een aantal malen een nieuwsbrief aan de deelnemende besturen en scholen 

gezonden. Daarnaast zijn - naast algemene samenvattingen van de uitkomsten - voor 

de scholen die dat wensten, specifieke schoolrapportages ontwikkelt. In deze 

schoolspecifieke rapportages werden de monitorresultaten van een school en bestuur 

vergeleken met die van de overige besturen en scholen. Zo is er vanuit themaproject 2 

gekeken naar hoe schoolleiders HRM uitvoeren en wat besturen belangrijk vinden en 

naar wat de rol van de schoolleider is. Een verder verspreiding van resultaten zal 

gebeuren door de totstandkoming van een proefschrift wat wordt geschreven op basis 

van de data die in themaproject 2 is gebruikt. De verwachting is dat dit proefschrift in 

2014 wordt afgerond.  
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Appendix 2: Items en schalen schoolmonitor 2012 
 

 

 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Consistentie HRM 

beleid 

150 3.74 1.00 4.74 3.8340 .41052 

Ervaren prestaties 163 4.00 1.00 5.00 4.0088 .48059 

 

 

HRM items schoolleiders 

 

Ca =.906 

 

AMO 

 

 

31 items 

 

Bij ons op school… 

A 

krijgen leerkrachten van ons de mogelijkheid om trainingen, cursussen en workshops 

te volgen 

A worden leerkrachten gestimuleerd in hun ontwikkeling 

A worden loopbaanafspraken met leerkrachten altijd nagekomen 

A  worden leerkrachten ondersteund bij het plannen van hun toekomstige ontwikkeling 

A 

hebben leerkrachten de mogelijkheid om ergens anders binnen de organisatie te 

gaan werken 

A krijgen leerkrachten de mogelijkheid om door te groeien naar een hogere functie 

A 

zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor leerkrachten afgestemd op de behoeften van 

de school 

A ondergaan leerkrachten een nauwkeurige selectie voordat zij worden aangenomen 

A 

wordt bij de selectie van leerkrachten nauwkeurig gekeken of hun vaardigheden 

passen bij de functie 

A wordt bij de selectie nauwkeurig gekeken of een leerkracht past binnen het team 

A 

wordt bij de selectie nauwkeurig gekeken of de opleiding van de leerkracht aansluit bij 

de functie 

M spelen de prestaties van een leerkracht een rol in de beloning 

M krijgen leerkrachten uitbreiding van hun verantwoordelijkheden als ze goed presteren 

M 

worden leerkrachten goede arbeidsvoorwaarden geboden in vergelijking met andere 

scholen 

M zijn voor leerkrachten voldoende mogelijkheden voor financiële doorgroei 

M worden leerkrachten beoordeeld aan de hand van een duidelijke procedure 

M worden prestaties periodiek met de leerkrachten geëvalueerd 

M 

vormt een beoordeling van een leerkracht de basis voor zijn/haar verdere 

ontwikkeling 

M weten leerkrachten waarop zij beoordeeld worden 

M wordt een beoordeling schriftelijk teruggekoppeld aan leerkrachten 
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M 

komen zowel het functioneren van de leerkracht als het functioneren van de school in 

een formeel gesprek aan de orde 

O  hebben leerkrachten invloed op de invulling van hun functie 

O hebben leerkrachten de mogelijkheid om hun eigen ideeën nader uit te werken 

O kunnen leerkrachten zelf beslissen in welke volgorde zij hun werk uitvoeren 

O kunnen leerkrachten zelf bepalen hoe zij hun taken uitvoeren 

O 

hebben leerkrachten, afgezien van de lestijden, de mogelijkheid om hun werktijden 

flexibel in te richten 

O 

hebben leerkrachten de mogelijkheid om betrokken te zijn bij de besluitvorming in de 

organisatie 

O hebben leerkrachten daadwerkelijk inspraak via de medezeggenschapsraad 

O 

hebben leerkrachten de mogelijkheid om hun mening te geven over werkgerelateerde 

zaken 

O 

worden leerkrachten goed op de hoogte gehouden van de standpunten en het beleid 

van de school 

O hebben leerkrachten in het werkoverleg inspraak in de besluiten die genomen worden 

 

 

Ervaren prestaties 

 

CA =.836 

 

 Op mijn school worden de gestelde doelen gehaald 

 De kwaliteit van het werk dat mijn school levert is van hoog niveau 

 Mijn school verricht een grote hoeveelheid werk 

 Mijn school levert een succesvolle bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen die  

 het bestuur heeft bepaald 

 Alles bijeengenomen levert mijn school goede prestaties 

 De werkzaamheden die door mijn school worden uitgevoerd bieden burgers waar voor  

 hun belastinggeld 

 Mijn school krijgt zelden klachten van ouders 
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Appendix 3: Schalen dieptestudie 2011 
 

 

 

 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Consistentie HRM beleid 232 3.00 1.42 4.42 3.3473 .40672 

Persoon Organisatie Fit 239 3.25 3.25 6.50 4.9623 .43561 

Persoon Baan Fit 242 4.00 3.00 7.00 5.0723 .53405 

Persoon Groep Fit 238 3.60 3.40 7.00 5.8118 .68832 

Motivatie  239 3.60 3.40 7.00 6.0527 .65316 

Tevredenheid  246 4.00 1.00 5.00 3.9146 .61680 

Verloopintentie 245 1.00 1.00 2.00 1.9143 .28051 

Betrokkenheid 235 3.00 2.80 5.80 4.3668 .53947 

Leiderschapsstijl  239 6.00 1.00 7.00 5.1481 1.25998 

 

 

Consistentie HRM beleid (ervaren door leerkrachten) 

 

CA = .706 

 

Bij ons op school… 

 wordt nagegaan of de visie van een sollicitant past bij de visie van de school 

 mag het personeel zelf beslissen over het eigen werk 

 wordt nagegaan of de visie van een sollicitant binnen de afdeling/ het team past 

 mag het personeel zelf bepalen hoe zij hun werk uitvoeren 

 heeft het personeel invloed op de keuze aan welke groep men les geeft 

 wordt het personeel gestimuleerd om trainingen te volgen 

 wordt het personeel zeggenschap gegeven over onderwijsgerelateerde zaken 

 wordt een loopbaan- en mobiliteitsbeleid gevoerd 

 wordt het personeel betrokken bij de besluitvorming  

 is de gewoonte om na een bepaalde periode van klas / groep te veranderen 

 worden prestaties van medewerkers periodiek geëvalueerd 

 wordt gebruik gemaakt van extra financiële beloningen voor personeel bij goede 

prestaties 

 wordt de beoordeling van personeel als basis genomen voor hun verdere ontwikkeling 

 worden aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden geboden 
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Persoon-omgeving fit 

 

CA =.859 

 

 de doelen en waarden die ik in het leven heb komen overeen met de doelen en waarden 

van de school waarop ik werkzaam ben. 

 ik heb het gevoel dat ik niet goed pas binnen de cultuur van deze school 

 op deze school voel ik me thuis 

 deze school staat voor dingen die ik erg belangrijk vind 

 

Persoon-baan fit 

 

CA =.823 

 

 deze baan past niet echt bij mij 

 alles bij elkaar genomen, past deze baan bij mij 

 deze baan is niet echt wat ik graag zou willen doen 

 ik heb het gevoel dat dit het juiste soort werk voor mij is 

 

Persoon-groep fit 

 

CA =. 782 

 

 samenwerken met de andere mensen in mijn team is een van de aantrekkelijke aspecten 

van mijn baan 

 ik kan goed samenwerken met de mensen met wie ik dagelijks samenwerk 

 er zijn weinig conflicten tussen de leden van het team waarmee ik werk 

 er zijn collega's, die ik probeer te vermijden als dat mogelijk is 

 er is een goede sfeer van eensgezindheid 

 mijn collega's zijn er voor mij 

 mensen op mijn werk begrijpen dat ik een slechte dag kan heb 

 ik kan goed met mijn collega’s overweg 

 

Tevredenheid 

 Al met al, hoe tevreden bent u met uw huidige baan? 

 

Verloopintentie 

 Bent u momenteel op zoek naar een andere functie? 

 

Betrokkenheid 

 

CA = .788 

 

 ik ervaar problemen van deze school niet als mijn eigen problemen 

 ik voel me emotioneel gehecht aan deze school 

 ik voel me niet thuis op deze school 
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 deze school betekent veel voor mij 

 ik voel me 'een deel van de familie' op deze school 

 

Motivatie 

 

CA =. 662 

 

 ik doe er alles aan om mijn werk goed te doen, ongeacht de problemen waarmee ik te 

maken krijg 

 ik ben bereid om vroeg met mijn werk te beginnen of lang door te gaan om een klus 

(nakijkwerk of een project) af te maken 

 het is moeilijk voor me om betrokken te raken bij mijn huidige werk 

 ik span me waarschijnlijk niet zo hard in als anderen die hetzelfde soort werk doen als ik 

 ik doe meer werk dan van mij verwacht wordt 

 

Autonomie ondersteunende leiderschapsstijl schoolleider 

 

CA =.904 

 

 mijn schoolleider geeft mij mogelijkheden om mijn eigen keuzes in mijn werk te maken 

 ik voel mij begrepen door mijn schoolleider 

 mijn schoolleider moedigt mij aan om vragen te stellen 

 mijn schoolleider luistert naar hoe ik dingen zou willen aan 

 mijn schoolleider vraagt eerst naar mijn mening, voordat hij /zij komt met voorstellen om 

dingen anders te gaan doen 
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Appendix 4: Correlaties PE-fit & HRM uitkomsten 
 

 
Variabelen 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

1. Persoon Organisatie Fit  .190
**
 .408

**
 .310

**
 .482

**
 -.057 .217

**
 .345

**
 .261

**
 .361

**
 -.259

**
 .064 -.071 .086 .276

**
 

2. Persoon Baan Fit   .123 .186
**
 .147

*
 .032 .345

**
 .410

**
 .139

*
 .184

**
 -.048 .183

**
 -.080 -.069 .085 

3. Persoon Groep Fit    .384
**
 .503

**
 -.046 .199

**
 .275

**
 .194

**
 .375

**
 -.291

**
 .025 -.020 .024 .088 

4. Consistentie HRM beleid (LK)     .610
**
 .299

**
 .186

**
 .358

**
 .344

**
 .278

**
 -.215

**
 .193

**
 -.134

*
 -.005 .134

*
 

5. Leiderschapsstijl      .138
*
 .187

**
 .395

**
 .295

**
 .304

**
 -.310

**
 .184

**
 -.100 -.025 .218

**
 

6. Operationele HRM fit       -.132 .048 .135
*
 .058 .031 .004 -.043 .135 -.133

*
 

7. Motivatie         .202
**
 .093 .255

**
 .109 .158

*
 -.127 -.122 -.028 

8. Tevredenheid          .288
**
 .220

**
 -.204

**
 .157

*
 .027 .034 .195

**
 

9. Vertrekintentie          .218
**
 -.117 .185

**
 -.118 .043 .025 

10. Betrokkenheid            -.143
*
 .245

**
 .013 .113 .127 

11. Leerlinggewicht 2010            .025 .112 -.069 -.225
**
 

12. Aantal jaren op deze 

basisschool 

            .022 .041 .130
*
 

13. Openbaar (0) of Bijzonder (1)              .276
**
 .056 

14. Aantal leerlingen 2012               .125 

15. Eénpitter                  
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