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Voorwoord

Onderwijs is het toewerken naar een hoopvolle toekomst. Docenten zijn hierbij de aangewezen personen om
leerlingen/studenten te begeleiden naar hun toekomst. Het streven naar een zo optimaal mogelijk functionerend
beloningsbeleid, staat aangegeven als één van de belangrijke speerpunten uit het regeerakkoord VVD-CDA:
Vrijheid en Verantwoordelijkheid (2010). Om dit beloningsbeleid vorm te geven binnen het onderwijsveld is
samenspel nodig tussen beleidsmedewerkers en de onderwijsprofessionals.
Voor mij als master-studente Sociologie: Vraagstukken van beleid & organisatie is het een uitdaging geweest om
relevante nieuwe kennis toe te voegen aan de bestaande wetensschappelijke literatuur met betrekking op
prestatiebeloning. Hierbij was het vooral interessant om het onderwijsveld en beleidsveld met elkaar te
combineren en zodoende een ‘gat’ van informatie te dichten.
Vanaf februari 2011 was ik te vinden op het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap bij de directie
Beroeps- en Volwassenen Educatie en directie Leraren. Hier heb ik een stage-opdracht vanuit het ministerie van
OCW mogen uitvoeren. Tegelijkertijd werd het mogelijk om in het kader van mij scriptieonderzoek interviews te
houden, relevante beleidsstukken en literatuur te verzamelen.
Door gesprekken met onderwijsprofessionals, werd het mogelijk gemaakt om de behoeftes en ervaringen vanuit
hun perspectief te belichten. De gesprekken met deze professionals toonden vooral onzekerheid en angst voor
het ‘nieuwe’. Om hun onzekerheid en angst voor een mogelijke invoering duidelijk te maken binnen het
beleidsveld, is getracht te ondervinden welke factoren ertoe kunnen leiden dat deze professionals minder onzeker
worden betreffende prestatiebeloning.
Vijf maanden later, ligt nu mijn uiteindelijke masterthesis voor u. Om tot dit resultaat te komen, heb ik mogen
profiteren van de hulp, steun en kunde van mijn begeleiders. Dankzij hulp van mijn begeleider, Sander Sloot, ben
ik er in geslaagd om kritisch naar mijn afstudeeronderzoek te kijken. Zijn feedback en kritische noten hielpen mij
deze masterthesis verder aan te scherpen. In het bijzonder dank aan mijn begeleiders vanuit het ministerie van
OCW, de heer Verlaan en de heer Lourens, die deze masterthesis hebben willen lezen en becommentariëren.
Hiernaast boden zij mij de ruimte aan om tijdens mijn stageperiode aan mijn masterthesis te werken. Ook wil ik
mijn dierbaren bedanken voor hun hulp en steun tijdens mijn masterthesis. Hulp en steun van hen was onmisbaar
bij het schrijven van mijn masterthesis.
Met plezier heb ik aan deze masterthesis gewerkt en ik zal hier altijd naar terug kijken als een waardevol en
leerzaam moment in mijn leven.
Shailaya Nanda
Den Haag, juli 2011
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Samenvatting
Het huidig kabinet is gecharmeerd van de invoering van een mogelijke prestatiebeloning voor het onderwijsveld als
beleidsmaatregel, waar de komende jaren structureel 250 miljoen voor is gereserveerd (‘Regeerakkoord VVD-CDA:
Vrijheid en Verantwoordelijkheid 2010’). Prestatiebeloning grijpt hierbij naar het volgend doel; docenten die voor de klas
staan, moeten zich continu blijven ontwikkelen. Hierdoor zal de kwaliteit van het onderwijs zichtbaar centraal staan.
Prestatiebeloning zal moeten leiden tot een verbetering van de onderwijskwaliteit. De weg naar een daadwerkelijke
invoering van prestatiebeloning wordt aangekaart als een ‘verkenningstocht’. Waarbij geëxperimenteerd zal worden met
alternatieven van experimenten betreffende beloning aan docenten op individueel of team niveau.

De meningen betreffende de invoering van een maatregel als prestatiebeloning in het onderwijsveld, bij de Nederlandse
onderwijsprofessionals zijn verdeeld. Prestatiebeloning wordt enerzijds gezien als financiële discriminatie tussen
onderwijspersoneel. Anderzijds is men gematigd positief met betrekking tot prestatiebeloning van docenten.

Vanuit de bestaande literatuur komt naar voren dat een ‘valide en betrouwbaar experiment met betrouwbare resultaten’
ontbreekt. Nederland heeft behoefte aan een (kwalitatief en kwantitatief) ‘goed’ experiment gericht op de invoering van
prestatiebeloning voor het onderwijsveld, waarbij duidelijk moet zijn op welke ‘aspecten’ gelet moet worden. Het doel van
deze studie is dan ook het aanvullen van de fundamentele kennis betreffende de attitude van docenten ten opzichte van
de invoering van prestatiebeloning en de vormen van prestatiebeloning. De onderzoeksvragen van deze studie luidden
dan ook;

a)

Waar moet het Nederlandse beleid betreffende prestatiebeloning in het onderwijsveld op inzetten?

b)

In welke In welke mate hebben leraren op de ROC’s een positieve attitude ten opzichte van de invoering van
‘prestatiebeloning’?

c)

Welke factoren zijn van invloed op de attitude van leraren ten aanzien van de maatregel ‘prestatiebeloning’?

In het theoretisch kader worden aan de hand van enkele sociaal-wetenschappelijke theorieën (de zelfbeeld theorie, de
rationele keuze theorie, de motivatie theorie van Herzberg en de theorie van framing) hypothesen opgesteld. Naast
hypothesen welke betrekking hebben op het zelfbeeld, de motivatie en de rationele keuze, worden ook hypothesen
opgesteld betreffende het geslacht, de leeftijd en de politieke voorkeur. De onderzoeksmethoden welke gebruikt zijn om
data te verzamelen, bestaan uit een literatuurstudie; een focusgroep bestaande uit vijf MBO-docenten; semigestructureerde interviews met twee senior beleidsmedewerkers en digitale vragenlijsten verspreidt onder MBO-docenten.
De vragenlijsten zijn op de volgende manieren verspreid over MBO-docenten; de Beroepsvereniging MBO [BVMBO],
Social Media [LinkedIn] en het benaderen van ROC’s door middel van gevonden contactgegevens op het internet.

De belangrijkste onderzoeksbevindingen geven weer dat de MBO-docenten prestatiebeloning gemiddeld beoordelen met
een waardering van een 5,1. De mate van denken te profiteren van prestatiebeloning is een belangrijke factor bij het
hebben van een positieve attitude ten opzichte van prestatiebeloning. Ook de mate waarin docenten zich voorzien van
informatie betreffende prestatiebeloning, de leeftijd (ouder dan 50 jaar) en de politieke voorkeur (rechts-progressief) zijn
voorspellers van een positieve attitude ten opzichte van prestatiebeloning. Hiernaast komt duidelijk naar voren dat
docenten een rol willen spelen bij het vormen van mogelijke experimenten en een grote voorkeur hebben voor een
individuele beloning in de vorm van geld. Wel is nog behoefte aan een soortgelijk onderzoek, maar dan voor de
verschillende onderwijssectoren (PO, VO, MBO en HO).
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1. Inleiding
1.1 Achtergrond
“Nederland heeft de ambitie om te behoren tot de top vijf van kenniseconomieën. Dit vraagt om versterking
van de kwaliteit van het onderwijs en bevordering van hogere prestaties. In alle opleidingen komt de kerntaak
van het geven van goed onderwijs in voldoende contacturen centraal te staan. Management en staf zijn
hieraan dienstbaar. Vakmensen moeten hun vak kunnen uitoefenen. De overhead wordt beperkt, er komt
meer ruimte voor vakmanschap in het onderwijs. Om te komen tot meer excellent onderwijs is meer structuur
en focus op kennis nodig. Er wordt toegewerkt naar een absolute kwaliteitsnorm waarbij de toegevoegde
waarde zwaarder meeweegt. Ieder talent telt, of het nu jongeren betreft met een beperking, de gouden
handen in het beroepsonderwijs of de knappe koppen op de universiteit. Presteren is geen vies woord maar
een noodzakelijke voorwaarde. Iedereen in het onderwijs wordt hierop aangesproken: ouders, leraren,
leerlingen en schoolbestuurders: de basis op orde, de lat omhoog. De aansluiting tussen de verschillende
vormen van onderwijs wordt verbeterd”.
Bron: Regeerakkoord VVD-CDA: Vrijheid en Verantwoordelijkheid (2010)

Het huidig kabinet Rutte-Verhagen I heeft in september 2010 veel stof doen opwaaien met het
‘Regeerakkoord VVD-CDA: Vrijheid en Verantwoordelijkheid 2010’. Ondanks de grote bezuinigingen
waar het huidige kabinet voor staat, is het opvallend dat er een brede steun is vanuit de meeste politieke
partijen om te investeren in het onderwijsveld. De achterliggende gedachte te investeren in het
onderwijsveld richt zich voornamelijk op het feit dat de kwaliteit van het onderwijs verbeterd moet worden
en dat er bevordering van hogere prestaties plaatsvindt. “Er komt meer ruimte voor prestatiebeloning,
zowel van personen als van teams” (Regeerakkoord VVD-CDA, 2010), werd opgenomen in het
regeerakkoord. Dit maakte duidelijk dat het huidig kabinet gecharmeerd is van de invoering van een
mogelijke prestatiebeloning voor het onderwijsveld als maatregel, waar de komende jaren structureel
250 miljoen voor is gereserveerd. Prestatiebeloning is één van de opkomende ontwikkelingen binnen het
onderwijsbestel die vanuit het bedrijfsleven (Human Resource Management) is komen opwaaien.
De meningen betreffende de invoering van een maatregel als prestatiebeloning in het onderwijsveld, bij
de Nederlandse bevolking en bij Nederlandse wetenschappers zijn verdeeld. Het concept
prestatiebeloning wordt vanuit twee perspectieven bezien. Prestatiebeloning wordt enerzijds gezien als
financiële discriminatie tussen onderwijspersoneel. Dit kan tevens leiden tot nog meer bureaucratie. ‘Het
toepassen van managementmodellen uit het bedrijfsleven in de publieke sector (onderwijsveld) gericht
op prestatiebeloning zullen falen en onvermijdelijk tot meer bureaucratie leiden’ is hetgeen Dick te
Boekhorst (2010), rector van het Koning Willem ll College te Tilburg, beargumenteert. De vereniging
Beter Onderwijs Nederland [BON] is van mening dat er impliciet in het Regeerakkoord VVD-CDA
onderscheid wordt gemaakt tussen ‘gewone’ en ‘betere’ docenten, waarbij ‘betere’ docenten meer
moeten gaan verdienen. Anderzijds geeft CNV Onderwijs (vakbond voor onderwijsgevend- en
onderwijsondersteunend personeel) aan gematigd positief te zijn met betrekking tot prestatiebeloning
van docenten. Volgens de voorzitter van CNV Onderwijs, Michel Rog, kan prestatiebeloning docenten
langer in het onderwijs houden (Nationale onderwijsgids, 20-10-2010).
Door alle commotie betreffende prestatiebeloning lijkt het alsof het onderwijsveld voor het eerst in
aanraking komt met dit begrip. Dit is echter niet het geval.
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De term prestatiebeloning grijpt terug naar het begrip beloningsdifferentiatie in de collectieve
arbeidsovereenkomst [CAO BVE 1997-1998]. Beloningsdifferentiatie wordt echter gezien als een middel
om personeel vast te houden, zodat personeelstekorten teruggedrongen kunnen worden (Regioplan,
2000). Bestaande Cao’s omvatten al jaren artikel I-6 betreffende het salaris en het carrièrepatroon: “De
werkgever kan de werknemer een extra periodiek toekennen indien daartoe op grond van een
beoordeling naar de mening van de werkgever aanleiding bestaat” (CAO BVE 2003-2004; CAO BVE
2005-2007; CAO BVE 2007-2009). Het salarisbeleid in Nederland is verder gedifferentieerd dan alleen
het extra toekennen van een periodiek. Zo kan de schoolleider ook ervoor kiezen een docent juist geen
periodiek toe te kennen bij het leveren van onvoldoende prestaties. Tevens kan er een incidentele
toelage van 15 procent vanwege bijzondere omstandigheden toegekend worden of een werknemer kan
ingedeeld worden in een hogere salarisschaal. Het laatst genoemde is een voorbeeld van
beloningsdifferentiatie die het meest voorkomt en het meest bekend is binnen het onderwijsveld (Sikkes,
R., 2010).
Prestatiebeloning grijpt echter terug naar een ander doel dan het tegengaan van personeelstekorten.
Halbe Zijlstra, Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap [VVD] geeft aan dat docenten die
voor de klas staan, zich continu moeten blijven ontwikkelen. Hierdoor zal de kwaliteit van het onderwijs
zichtbaar centraal staan. Zodoende willen het ministerie van OCW en haar beleidsmedewerkers
vormgeven aan prestatiebeloning (Publitiek, 11-11-2010). Tegelijkertijd geeft Zijlstra aan dat het
invoeren

van

een

vorm

van

prestatiebeloning

een

‘verkenningstocht’.

Een

‘tocht’

waarbij

geëxperimenteerd zal worden met extra beloning aan docenten op individueel of team niveau. Dit in de
vorm van tijd, geld of professionalisering. Via leerlingvolgsystemen zal worden geprobeerd vast te stellen
welke bijdrage een docent heeft geleverd aan de ontwikkeling van een kind (De Volkskrant, 20-01-11).

1.2 Relevantie
Deze studie naar prestatiebeloning, waarbij de attitude van docenten ten opzichte van prestatiebeloning
centraal staat, lijkt in grote mate maatschappelijk en wetenschappelijk relevant. Het huidige kabinet,
Rutte-Verhagen I, heeft in het regeerakkoord opgenomen dat prestatiebeloning ingevoerd zal worden.
Hoe dit echter vorm zal krijgen, is nog niet bekend. Hier zijn nog tal van experimenten en onderzoeken
voor nodig. Tevens levert deze studie een bijdrage aan de bestaande discussie betreffende de invoering
van prestatiebeloning in het onderwijsveld, de BVE-sector.
Maatschappelijke relevantie
De maatschappelijke discussie richt zich voornamelijk op het al dan niet slagen van een maatregel als
prestatiebeloning in de Nederlandse maatschappij. Centraal wordt vooropgesteld dat het doel
kwaliteitsverbetering van het onderwijs betreft. Een aspect dat echter aandacht vraagt, is de visie van
docenten ten opzichte van prestatiebeloning en de acceptatie van hiervan. Hetgeen kan leiden tot
acceptatie van veranderingsbereidheid ten opzicht van de bestaande onderwijscultuur. Wat doet de term
prestatiebeloning met leraren en wat zal de invoering hiervan voor effect hebben op de werkvloer? Er
staan nog tal van ‘zandwegen’ open betreffende prestatiebeloning en deze studie zal trachten een van
die zandwegen te ‘asfalteren’ om een bijdrage te kunnen leveren aan de Nederlandse maatschappij en
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze studie kan dus van nut zijn bij het
bewerkstelligen van de gewenste cultuurverandering binnen het onderwijsveld van de BVE-sector
betreffende prestatiebeloning, voordat er sprake kan zijn van ‘evidence based policy’; een van de
speerpunten van een kennisgedreven ministerie.
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Wetenschappelijke relevantie
Hoewel in prestatiebeloning in Nederland relatief nieuw is, is er in andere landen wel onderzoek gedaan
naar

de

effecten

van

prestatiebeloning.

Enkele

wetenschappelijke

onderzoeken

betreffende

prestatiebeloning en prestatieprikkels komen uit de Verenigde Staten (Dallas, Michigan en Chicago) en
in Israël zijn er al experimenten uitgevoerd betreffende prestatiebeloning.
In Israël is er zoals bovenstaand aangegeven al geëxperimenteerd met prestatiebeloning op een twee
scholen. Op een school werden de effecten van teambeloning gemeten en op de andere school werden
de effecten van individuele beloning gemeten. Dit experiment dateert uit februari 1995 en de resultaten
wezen uit naar een toename van de gemiddelde score, het aantal behaalde studiepunten nam toe, het
aandeel voortijdig schoolverlaters daalde etc. Al met al duiden de resultaten uit dit ene onderzoek dat
prestatieprikkels tot significante verbeteringen op de prestatie-indicatoren hebben geleid (Lavy, V.,
2002b). De prestaties bleken wel met 20% te stijgen. Naast deze positieve resultaten kan er echter een
kanttekening worden geplaatst; deze pilots in Israël waren namelijk van korte duur. Vanwege de politieke
omstandigheden in het land werd het project betreffende de individuele prestatiebeloning uit 2001 al na
een jaar gestopt, in plaats van de drie jaar die gepland stond. Hiernaast kan het resultaat ook worden
toegeschreven aan een Rosenthaleffect. Rosenthal (1997) citerend: The self-fulfilling prophecy is, in the
beginning, a false definition of the situation evoking a new behaviour which makes the original false
conception come 'true'. This specious validity of the self-fulfilling prophecy perpetuates a reign of error.
For the prophet will cite the actual course of events as proof that he was right from the very beginning”.
Opvallend is dat er door Nederland toch nog vaak wordt verwezen naar dit experiment, ongeacht dat de
resultaten misschien niet op een representatieve, betrouwbare en valide manier zijn verworven.
Bij het experiment In het Verenigd Koninkrijk is men vooral bezig met schoolbrede prestatiebeloning. Het
Verenigd Koninkrijk heeft vanaf het schooljaar 2000-2001 jaarlijks £60 miljoen beschikbaar voor scholen
die goede vooruitgang boeken (improvement awards) en scholen die zeer goed presteren (excellence
awards). Er is echter naast een kwalitatieve evaluatie, geen evaluatie van aantoonbare effecten
gepubliceerd. Uit de kwalitatieve evaluatie met direct betrokkenen komt naar voren dat de effecten zwak
zijn. Volgens de organisatie ligt de oorzaak binnen de uitwerking in de praktijk: in het ene jaar ontvangt
50% van de scholen een bonus, en in het andere jaar de andere 50 % van de scholen (DfES, 2002).
In de Verenigde Staten is veel ervaring met prestatiebeloning en trok het ‘Center for American Progress’
conclusies uit de verschillende methoden voor performance pay (Onderwijsblad, 2011). De staat North
Carolina en de plaats Denver tonen de meest positieve effecten. In de VS is prestatiebeloning geen doel
op zich, maar wordt dit ingezet als een middel om onderwijskwaliteit te verbeteren. In dit onderzoek is
men er vanuit gegaan dat met beter geschoolde leraren, leerlingen beter presteren. Prestatiebeloning
beloont om deze reden in North Carolina en in Denver leraren. Vooral opleiding en scholing wordt
aangereikt als beloningsmaatregel en is geen afrekeninstrument door periodieken te onthouden aan wie
mogelijk minder bijdraagt aan hogere leerling-prestaties (DfES, 2002). De resultaten gekregen vanuit
deze experimenten luiden kortom positief.
Eén van de Nederlandse onderzoeken in de BVE-sector naar teambeloning (Teambeloning in de BVE,
2003) toonde de uitkomsten van een onderzoekstraject vanuit het ministerie van OCW in het BVE-veld
met als doel de invoering van teambeloning bij de pilot-teams te monitoren en te evalueren. De
uitkomsten tonen positieve effecten met betrekking tot resultaatgericht in het werkveld. Prestaties en
prestatieafspraken worden nagestreefd en behaald. Sociale processen, als voldoening en plezier in het
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werk, worden geprikkeld. Teambeloning blijkt niet te leiden tot semi-autonome teams volgens dit
experiment. Wel wordt zelfsturing van teams door teambeloning versterkt. Een opmerkelijk aspect blijkt
het beloningsaspect. Het beloningsaspect heeft volgens deelnemers niet geleid tot prikkels om als leraar
beter te gaan presteren (Teambeloning in de BVE, 2003). Dit vormde uitgangspunt voor het betrekken
van motivatie als belangrijke factor. Evenals het bij het Israëlisch experiment, kunnen de resultaten ook
worden toegeschreven aan het Rosenthaleffect.
Een recent onderzoek ‘Leidt een hoge prestatiemotivatie tot een voorkeur voor prestatieloon?’ (Aparoe,
D.W.M., 2009) grijpt naar deze term ‘motivatie’ en toont aan dat er een verband bestaat tussen de
hoogte van de prestatiemotivatie en de attitude ten aanzien van prestatiebeloning. Naast de rol van
motivatie wordt ook het aspect van het eigen zelfbeeld toegelicht. Uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk
dat een negatief zelfbeeld een belangrijke voorspeller is voor psychische klachten. Welke op haar beurt
belemmeringen kan opleveren voor het uitvoeren van taken behorende bij de huidige baan. Vanuit dit
opzicht wordt in deze masterthesis ook het verband tussen rationaliteit en de attitude betreffende
prestatiebeloning van docenten onderzocht.
Samenvattend komt vanuit de literatuur, onderzoeksresultaten en wetenschappelijke onderzoeken naar
voren dat een ‘valide en betrouwbaar experiment met betrouwbare resultaten’ ontbreekt. Nederland
heeft behoefte aan een (kwalitatief en kwantitatief) ‘goed’ experiment gericht op de invoering van
prestatiebeloning voor het onderwijsveld, waarbij duidelijk moet zijn op welke ‘aspecten’ gelet moet
worden. Dit kan door middel van onderzoek naar deze mogelijke aspecten die een rol spelen bij het
hebben van een attitude ten opzichte van prestatiebeloning. Het doel van deze studie is dan ook het
aanvullen van de fundamentele kennis betreffende de attitude van docenten ten opzichte van de
invoering van prestatiebeloning en de vormen van prestatiebeloning.

1.3 Probleemstelling
De term ‘verkenningstocht’ geeft aan dat het nog niet precies duidelijk is welke richting het huidig kabinet
op wil met prestatiebeloning en hoe deze vorm zal moeten krijgen. Wel is duidelijk dat Marja van
Bijsterveldt-Vliegenthart, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een ‘mental shift’ wil creëren.
Prestatiebeloning is geen hervorming binnen het onderwijsveld, maar eerder een omslag van de cultuur
binnen het onderwijsveld. Waarbij hervorming duidt op een gehele andere manier van werken,
organiseren en structuren van ‘het werk’ en omslag van de heersende cultuur waarbinnen men (leraren)
handelt. De cultuur binnen het onderwijsveld is al namelijk jaren stabiel. Binnen deze onderwijscultuur is
het niet veel voorkomend dat een werknemer een extra periodiek toegekend krijgt van de schoolleider/
het schoolmanagement. Hetgeen aangeeft dat schoolleiders/onderwijsmanagers etc. het niet gewoon
vinden een docent een extra periodiek toe te kennen. De invoering van een mogelijke prestatiebeloning
van leraren is gericht op het veranderen voor deze cultuur en attitude bestaande bij schoolleiders ten
opzichte van prestatiebeloning.
Docenten zelf kunnen op verschillende manieren aankijken tegen prestatiebeloning. Daarnaast kunnen
ook docenten zelf een aandeel hebben in het ontwerp van de maatregel prestatiebeloning. Het ministerie
van OCW is er niet bij gebaat dat het onderwijsveld met een ‘zwak’ doordachte beleidsmaatregel te
maken krijgt. Daarom is het beeld dat leraren hebben betreffende prestatiebeloning zeer zeker van
belang. Zodoende kan in kaart worden gebracht wat leraren van de invoering vinden en welke factoren
van invloed zijn. Tevens kan met de resultaten uit deze studie rekening gehouden worden in de
experimenten die het huidig kabinet wil gaan uitvoeren en de eventuele negatieve facetten van
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prestatiebeloning doen verminderen. De onderzoeksvraag die in deze studie centraal staat, luidt dan
ook;
Beleidsvraag:
Waar moet het Nederlandse beleid betreffende prestatiebeloning in het onderwijsveld op inzetten?
Beschrijvingsvraag:
In welke mate hebben leraren op de ROC’s een positieve attitude ten opzichte van de invoering van
‘prestatiebeloning’?
Verklaringsvraag:
Welke factoren zijn van invloed op de attitude van leraren ten aanzien van de maatregel
‘prestatiebeloning’?

Om een breder kader te schetsen betreffende de visie van de docenten ten opzichte van de
prestatiebeloning, wordt dit aan de hand van een theoretische schets nader toegelicht. Binnen dit
theoretisch kader staan enkele onderwerpen centraal. Zo wordt middels een literatuurverkenning inzicht
verkregen met betrekking tot de huidige positie van prestatiebeloning als beleidsmaatregel binnen het
lerarenberoep. De definiëring van prestatiebeloning en beloningsdifferentiatie wordt eveneens toegelicht.
Aan de hand van sociaal-wetenschappelijke theorieën als de motivatietheorie van Herzberg, de
zelfbeeldtheorie en de rationele keuzetheorie worden hypotheses geformuleerd. De meningen vanuit het
onderwijsveld worden meegenomen door in gesprek te gaan met onderwijsprofessionals tijdens een
focusgroep. Door middel van semi-gestructureerde interviews met experts uit het werkveld (beleid –
ministerie van OCW) wordt deze literatuurverkenning ondersteund en aangevuld. Vervolgens wordt door
middel van vragenlijsten aan MBO-docenten op Regionale Opleiding Centra [ROC’s] de probleemstelling
van deze studie onderzocht.

1.4 Context: beleid en onderzoek
Een toelichting betreffende de (beleids)context heeft als meerwaarde de lezer een kader te bieden
waarbinnen deze studie wordt uitgevoerd.
Beleidscontext
Het huidig kabinet Rutte-Verhagen I kwam niet plots komen aanzetten met het idee van een maatregel
als prestatiebeloning in te voeren om de onderwijskwaliteit te verbeteren. In het regeerakkoord ‘Samen
werken, samen leven’ van het vorig kabinet (kabinet Balkenende IV, 2007 – 2010) stonden al plannen
aangegeven met betrekking tot verbetering van de onderwijskwaliteit. In het kader van verbetering van
de onderwijskwaliteit werden de onderwerpen als belonings- en functiedifferentiatie en professionaliteit
docent, en ruimte voor maatwerk al in het licht gezet. Er zijn meerdere rapporten en actieplannen (bijlage
1) door het ministerie van OCW opgesteld en uitgevoerd om prestatiebeloning te sturen, te weten:
Rapport Rinnooy Kan (2007) en het Actieplan LeerKracht (2008);
Convenant LeerKracht (2008) en de functiemix;
‘Besturing en onderwijskwaliteit in het MBO’ (2010).
Het Middelbaar beroepsonderwijs
Het middelbaar beroepsonderwijs [MBO] verschilt van de overige sectoren qua organisatie en
onderwijssysteem. Er wordt lesgegeven op vier specifieke niveaus waarbij elke student wordt ‘klaar
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gestoomd’ om zo praktijkgericht mogelijk ervaring op te doen en vervolgens de arbeidsmarkt op te gaan.
Tevens wordt er gedoceerd in verschillende sectoren door leraren over de theorie en didactiek
beschikken,

aangevuld

door

passie

voor

het

doceren/onderwijs

en

werkervaring.

Voor

achtergrondinformatie betreffende het MBO-onderwijs, wordt u verwezen naar bijlage 2 (MBOonderwijs).

1.5 Leeswijzer
Het eerste hoofdstuk schetste een globaal beeld betreffende het centrale onderwerp van deze studie:
prestatiebeloning in de BVE-sector en de (beleids)context. In hoofdstuk 2 zullen de belangrijkste
bevindingen betreffende het literatuuronderzoek uitgelicht worden. Als handvaten worden tevens sociaalwetenschappelijke theorieën gebruikt om hypotheses te formuleren. Tevens zal het tweede hoofdstuk
ingaan op de definiëring van prestatiebeloning en aansluiting zoeken in de literatuur. Hoofdstuk 3 werpt
een blik op de gehanteerde methode van het onderzoek, waarbij de onderzoeksopzet en –design
centraal staan. Tevens zullen de variabelen worden geoperationaliseerd en de vragenlijst geformuleerd.
Hoofdstuk 4 richt zich op de analyse van verkregen data en de presentatie hiervan. Tot slot zal
hoofdstuk 5 de conclusie en discussie van deze studie weergeven en beleidsaanbevelingen doen.
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2. Theoretisch kader; theorie & hypothesen
Dit hoofdstuk vormt het theoretisch kader met betrekking tot ‘prestatiebeloning’. Deze draagt bij aan de
beantwoording van de onderzoeksvragen. Het literatuuronderzoek wordt aangevuld met resultaten uit de
focusgroep en semi-gestructureerde interviews met beleidsmedewerkers. Tevens worden de te toetsen
hypothesen opgesteld.

2.1 Definiëring, vormen en doel van prestatiebeloning
Prestatiebeloning

is

Beloningsdifferentiatie

een
en

variant

welke

onder

prestatiebeloning

de

zijn

koepel
twee

van

beloningsdifferentiatie

verschillende

termen,

valt.

waarbij

beloningsdifferentiatie wordt gedefinieerd door het Sector Bestuur Onderwijsarbeidsmarkt [SBO] als;
“Het incidenteel of structureel onderscheid maken in beloning tussen medewerkers in dezelfde functie op basis
van verschillen in professioneel functioneren. Hieronder vallen zowel het gedifferentieerd toekennen van
periodieken binnen loonschalen als meer incidentele beloningen zoals prestatiebeloning”.
Bron: Beloningsdifferentiatie in het onderwijs (SBO, 2007)

Prestatiebeloning is een uiting van beloningsdifferentiatie en specifiek gericht op bevordering van
prestaties. In de economische takken van de maatschappij en Human Resource afdelingen komen
termen als belonen en prestatiebeloning vaak aan de orde. Binnen het onderwijsveld is de term
prestatiebeloning vrij nieuw en nog niet voorzien van een definitie. Uit gesprekken met enkele experts
komt naar voren dat bij de definiëring van prestatiebeloning ‘waardering en erkenning van kwalitatief
goede prestaties’ belangrijke kenmerken zijn. Tegelijkertijd komt uit een gesprek met de heer Peter
Lourens, coördinator Lerarenbeleid en plaatsvervangend hoofd afdeling Stelsel bij het ministerie van
OCW, naar voren dat men geen definitie aan het begrip prestatiebeloning zou moeten geven. De heer
Lourens citerend; “Prestatiebeloning is een containerbegrip waarbij je juist niet moet definiëren. Een
ieder ziet prestatiebeloning op een andere manier”. De literatuur sluit aan bij de beargumentering dat
prestatiebeloning een containerbegrip is waar van alles aan kan ‘gehangen’ worden. Van Uitert &
Nijssen (2007) verklaren dat vaste beloningsinstrumenten generiek zijn en geen ruimte laten voor
verschillen naar regio, naar sector en naar professionele kwaliteit. De afwezigheid van een duidelijke
definitie betreft prestatiebeloning bemoeilijkt dan ook het meten van invloed van prestatiebeloning.
Er zijn teveel variaties van een definitie betreffende ‘prestatiebeloning’. Marcel Schmeier, leerkracht
basisonderwijs, intern begeleider en specialist Educatieve zorgsystemen, sluit aan bij het feit dat er bij de
definiëring van prestatiebeloning in termen van ‘waardering en erkenning’ gedacht moet worden. Hij
geeft aan dat het grootste taboe in het onderwijs waarschijnlijk een vorm van prestatiebeloning is. De
verschillen tussen docenten zijn aanwezig en treffen de leeropbrengsten van leerlingen. Tevens geeft hij
aan dat het salaris van de leraar er één is waarbij onderhandelen over salaris over secundaire
voorwaarden niet mogelijk is. “Terwijl we ons uiterste best doen om rekening te houden met verschillen
tussen kinderen en ons helemaal suf differentiëren, durven we niet te erkennen dat er verschillen
bestaan tussen de prestaties van leraren”, aldus Schmeier. Vervolgens adviseert Schmeier dat het mooi
zou zijn als er een omslag zou plaatsvinden; ‘van ontkennen van verschillen, naar het erkennen van
kwaliteit’. Concluderend, in de beleidsliteratuur lopen de definities betreffende prestatiebeloning erg
uiteen. Prestatiebeloning is niet voorzien van een definiëring in het onderwijsveld. Deze masterthesis
gaat ervan uit dat prestatiebeloning een koepelterm is en wordt door elke leraar (of individu) op een
eigen manier geïnterpreteerd.
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Vormen van prestatiebeloning
Prestatiebeloning lijkt nog teveel geassocieerd te worden met het toekennen van een hoger salaris en
vriendjespolitiek. Het is niet voor een ieder duidelijk dat er verschillende varianten van ‘prestatiebeloning’
bestaan. Onderscheid gemaakt naar aard van de beloning (Runhaar, De Visser & Koot, 2005; Van Uitert
& Nijssen, 2007). De beloning kan materieel of immaterieel van aard zijn. Waarbij een materiële beloning
doelt op een financiële beloning en een immateriële beloning een ander type beloning is. Immateriële
beloningen kunnen zich uitten bijvoorbeeld in de vorm van tijd (vrije dagen als beloning), scholing
(opleidingsmogelijkheden als beloning) en/of ruimte (op de werkvloer/ binnen het team een eigen functie
als beloning). Naast onderscheid naar aard, wordt er ook in de literatuur door Twisk, Boonstra, Kas, Van
Brunschot & Van Putten (2005) onderscheid gemaakt tussen twee hoofdvormen. Te weten; een
individuele beloning en teambeloningen. Waarbij Twisk et. al (2005) enkel pleitten voor de teambeloning.
Een individuele beloning zou teveel onderscheid met zich mee brengen, volgens Twisk et. al (2005).
Doel van prestatiebeloning in het onderwijsveld
Prestatiebeloning is erop gericht medewerkers te stimuleren hun prestaties te verbeteren, ervan
uitgaande dat werknemers prikkels nodig hebben om optimaal te blijven presteren (LPBO, 2008). Met
behulp van prestatiebeloning als beleidsmaatregel, hoopt het huidig kabinet en het ministerie van OCW
de onderwijskwaliteit te verbeteren, docenten te behouden, aantrekkelijkheid van het vak te stimuleren
en de docenten optimaal stimuleren. Door middel van prestatiebeloning wordt tevens een bepaalde mate
van prestatiesturing verondersteld. Men wil door middel van prestatiebeloning de onderwijskwaliteit
verbeteren. Om dit te doen, zal er gewerkt moeten worden aan de capaciteiten van de leraren. Zullen
deze

capaciteiten

verbeteren,

dan

zal

de

onderwijskwaliteit

verbeteren.

Door

middel

van

prestatiebeloning wordt in feite aangestuurd op ‘prestatiesturing’. Twisk et. al onderscheiden hierbij drie
stromen: prestatiesturing op resultaat, gedragsaanpak en integrale prestatiesturing. Elke stroom van
prestatiesturing vraagt volgens Twisk et. al om een ‘eigen beloning’. Figuur 1 weergeeft samenvattend
het doel en de mogelijke vormen prestatiebeloning.
Figuur 1: Prestatiebeloning in schema

Bron: Prestatiebeloning; een attitudeonderzoek(2011)

16

2.2 Het begrip attitude en de zelfbeeldtheorie
Binnen dit onderzoek staat de term ‘attitude’ centraal, de attitude welke MBO-docenten hebben ten
opzichte van prestatiebeloning. Het is daarom van belang om deze term nader toe te lichten.
Attitude
‘Attitude’ wordt in de wetenschappelijke literatuur door vele theoretici op verschillende manieren
gedefinieerd. Deze studie sluit echter aan bij de definitie gegeven door Gall, Borg & Gall (1996),
aangezien deze een meer complete definitie onderbouwen. “Een attitude is de optiek of denkwijze is
van een individu ten opzichte van een bepaald object (persoon, idee, ding)”, aldus Gall, Borg & Gall
(1996) . In termen van dit onderzoek: de denkwijze van leraren betreffende prestatiebeloning.
Zelfbeeldtheorie
Super (1953,1957) heeft een theorie ontwikkeld genaamd de zelfbeeldtheorie en sluit aan bij de
bovengenoemde definitie. Deze theorie is gericht op het keuzegedrag in termen van het zelfbeeld van
het individu. Deze theorie pleit ervoor dat het persoonlijk criterium (‘het zelfbeeld’) verantwoordelijk is
voor het perspectief en keuzes van individuen en op grond hiervan nemen zij beslissingen. De kern van
deze theorie is samenvattend dat men consequente besluiten wil nemen en dat in overeenstemming met
‘het zelfbeeld’ wordt gehandeld. Dit sluit aan bij bovenstaande tekst over de attitude; er wordt
verondersteld dat individuen handelen in overeenstemming met hun denkwijze. Voor dit onderzoek is
van belang wat een positief of juist negatief zelfbeeld doet met de attitude ten opzichte van
prestatiebeloning.
Een positief zelfbeeld kan bestaan uit het gevoel van eigenwaarde, capabel zijn en nieuwe uitdagingen
aankunnen. Een individu met een positief zelfbeeld acht zichzelf waardig en kundig genoeg, om van de
voordelen van prestatiebeloning te kunnen profiteren. Een docent met een negatief zelfbeeld, acht
zichzelf niet capabel, kundig en professioneel genoeg. Hierdoor schatten zij zichzelf lager in en zullen in
hun bedenking niet kunnen profiteren van prestatiebeloning. Om tot een bepaald zelfbeeld te komen,
wordt geput uit de volgende bronnen: zelfkennis, positieve ervaringen, zelfvertrouwen, eigen
competenties, introspectie en vergelijking van het eigen gedrag met anderen bijvoorbeeld collega’s
(Brehm, S et. al, 1999). Kortom, docenten met een positief zelfbeeld staan positiever ten opzichte van
prestatiebeloning. Hierdoor zal de attitude van deze leraren ten opzichte van prestatiebeloning eveneens
positief zijn. De eerste hypothese luidt dan ook;
Hypothese 1
“Naarmate MBO-docenten een positief zelfbeeld hebben, zullen zij een positieve attitude hebben ten opzichte van
prestatiebeloning”.

2.3 Prestatiebeloning en de motivatietheorie van Herzberg
Er is naast de ‘attitude’ van MBO-docenten op de ROC’s ook sprake van een bepaalde mate van
motivatie ten opzichte van prestatiebeloning. Het accepteren van prestatiebeloning als beleidsmaatregel
om de onderwijskwaliteit te verhogen, vereist een bepaalde mate van motivatie om ‘mee te gaan’ hierin.
Herzberg staat bekend om zijn motivatietheorie (1959) en betreft de motivatie van individuen in het
werkveld. Volgens Herzberg (1959) staan individuen die gemotiveerd zijn in hun beroep, tevreden zijn,
zeer te spreken zijn over hun baan, plezier en genoegen ervaren bij het uitoefenen van hun dagelijkse
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taken (lees: doceren), meer ‘open’ ten opzichte van nieuwe uitdagingen. De werknemerstevredenheid is
hierbij een belangrijk component. In een situatie als deze is er sprake van een positieve attitude ten
opzichte van prestatiebeloning. Deze positieve of negatieve houding kan volgens Herzberg (1959)
beïnvloedt worden door motivatie- en hygiënefactoren. Door middel van deze middelen/factoren wil men
inzetten op het stimuleren, behouden en het (extra) motiveren van leraren. Dit sluit aan bij hetgeen het
huidig kabinet en het ministerie van OCW voor ogen heeft bij het opperen van de invoering van
prestatiebeloning. Kortom, docenten die gemotiveerder zijn bij het geven les en het ‘docent zijn’, staan
positiever tegenover de invoering van prestatiebeloning. Hierdoor staan deze docenten positief
tegenover prestatiebeloning. Het voorgaande leidt tot de volgende hypothese;

Hypothese 2
“Naarmate MBO-docenten gemotiveerder in hun werk als leraar zijn, zullen zij een positieve attitude hebben ten
opzichte van prestatiebeloning”.

2.4 Rationele Keuzetheorie
De volgende theorie welke wordt toegelicht is de rationele keuzetheorie. Volgens deze theorie streeft
men naar nutsmaximalisatie. Om dit te vertalen naar de context van de MBO-docenten en
prestatiebeloning,

kan

het

volgende

gezegd

worden;

individuen

maken

afwegingen

tussen

keuzemogelijkheden/opties en/of gedachtegangen. De mogelijke invoering van prestatiebeloning heeft
veel stof doen opwaaien bij MBO-docenten. Deze docenten zullen volgens de rationele keuzetheorie
afwegingen maken tussen de voordelen en nadelen die prestatiebeloning met zich mee kan brengen. De
MBO-docenten maken een kosten-baten afweging. Zodoende zullen MBO-docenten die denken te
profiteren van prestatiebeloning, de voordelen zien van prestatiebeloning. Als deze voordelen zwaarder
wegen dan de nadelen zullen zij als gevolg hiervan een positieve attitude hebben ten opzichte van
prestatiebeloning. Dit neemt de volgende hypothese met zich mee;

Hypothese 3
“MBO-docenten welke denken te profiteren van prestatiebeloning, zullen een positieve attitude hebben ten
opzichte van prestatiebeloning”.

2.5 Media en theorie van framing
Prestatiebeloning is een onderwerp dat is voorzien van veel media-aandacht; kranten, televisie, radio
stations, nieuwssites, opiniebladen, vakbladen, blogs en twitter hebben de reacties van uit het
onderwijsveld en vakbonden naar voren gebracht. Naast alle betrokken partijen betreffende
prestatiebeloning heeft ook de media een grote rol. Het beeld dat burgers hebben over een bepaald
onderwerp is sterk afhankelijk van het beeld dat geschept wordt door de media. Als voorbeeld, er wordt
veel gerapporteerd over misdrijven, wat het idee doet opwekken dat er erg veel misdrijven plaats vinden.
Terwijl dit niet het geval hoeft te zijn. Zo worden burgers onbewust beïnvloedt door de media. In sociaalwetenschappelijke theorie wordt er gesproken over framing. Deze ziet een bericht (bijv. ‘nieuws’) is te
vergelijken met een fotolijst. Je ziet enkel wat is vastgelegd op de foto, wat buiten het kader te zien is,
ziet een buitenstaander niet. Zo is dit te vertalen naar een nieuwsbericht, waarbij de lezer enkel hetgeen
te weten komt wat de journalist belangrijk vindt en deze toont alleen die aspecten. Framing richt op
associaties (gedachtes en denkwijzen) binnen de berichtgeving.
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De berichtgeving brengt bepaalde dingen wel en andere niet met een onderwerp in verband en dit
impliceert vervolgens de richting waarmee het publiek tegen een bepaald onderwerp aankijkt. Dit
concept van framing geldt enkel niet alleen voor het ‘framen’ van (nieuws)berichten, maar hiermee dus
ook het ‘framen’ informatie. Ook verkregen informatie wordt in een bepaald kader geplaatst, welke dan
positief of juist negatief gekleurd is. Hiermee wordt er tevens een mogelijk verkeerde interpretatie
gemaakt; nieuwe (waardevolle) informatie kan namelijk op deze manier bij voorbaat in een negatief
‘kader’ geplaatst worden. Hetzelfde zien we terug bij ‘prestatiebeloning’. De verschillende vormen van
media (gedrukt en audiovisueel) berichtten tot nu toe meer negatieve beelden betreffende
prestatiebeloning dan bijvoorbeeld positieve onderzoeksresultaten. Bijlage 3 toont een kort overzicht
betreffende de reacties uit het onderwijsveld en vanuit andere actoren (Directie Kennis OCW, 2011).
In het geval van prestatiebeloning is sprake van berichtgeving over dit onderwerp, gericht op de
mogelijke negatieve gevolgen, en niet aan positieve onderzoeksresultaten.
De sterkte (het belang) van een ‘attitude’ wordt door verschillende factoren beïnvloed. Ten eerste is de
mate van informatievoorziening betreffende het onderwerp van groot belang. Individuen gedragen zich
naar aanleiding van de hoeveelheid informatie waarover zij beschikken over een bepaald onderwerp, in
overeenstemming met de eigen attitudes. Individuen die bijvoorbeeld niet volledig genoeg zijn
geïnformeerd kunnen een beperkte blik hebben en daardoor een negatieve ‘attitude’. Weinstein (1988)
heeft een ‘Precaution-adaption Process Model’ (PAP) ontworpen en sluit hierbij aan. Hij stelt dat
individuen vijf stadia doorlopen in het proces van gedragsverandering welke uiteindelijk kan leiden tot het
accepteren of verwerpen van een (beleid)voorstel/keuze. Ten tweede is ook belangrijk hoe de informatie
wordt verworven. De media speelt hierbij een belangrijke rol. Er wordt onderscheid gemaakt in
verschillende media-bronnen. Voorbeelden zijn; de gedrukte media (kranten en tijdschriften),
audiovisuele media ( tv-zenders: publieke en commerciële omroepen en radioprogramma’s) en ‘nieuwe’
media (internet: digitale archieven, tijdschriften, twitter en sociale media). Massamedia zijn vaak
‘eenzijdig’ van aard. Er wordt niet over en weer gecommuniceerd tussen ontvangers en zenders. Tevens
wordt aangekaart dat vormen van massamedia kunnen leiden tot een vertekend beeld,

volgens

Boninger, Krosnick, Berent & Fabrigar (1995) . De media biedt niet altijd een reëel beeld. De media zorgt
voor een bepaalde mate van beïnvloeding. Deze beïnvloeding kan leiden tot een bepaalde attitude ten
opzichte van bepaalde onderwerpen. Jongerenbladen, familiebladen, roddelbladen, populaire kranten
(De Telegraaf), de landelijke commerciële omroepen (RTL4, RTL5, Veronica, SBS6 en TMF) en sociale
media - kwantiteitsmedia - leiden tot een gemanipuleerd beeld betreffende een bepaald maatschappelijk
relevant onderwerp. Het gebruik van kwaliteitsmedia; vakbonden, opiniebladen, vakbladen en
kwaliteitskranten (Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw) en de landelijke publieke omroepen (Nederland
1, 2 en 3) leiden volgens Boninger et. Al (1995) tot een redelijk reëel beeld betreffende de feitelijke
zaken betreft een bepaald onderwerp. Momenteel zijn er in mindere mate onderzoeken betreffende
prestatiebeloning aanwezig welke positief in de kwaliteitsmedia naar voren komen. Dit door de
afwezigheid van sterke onderzoeken gericht op prestatiebeloning en zeer weinig aantoonbare resultaten.
Dit zorgt al met al voor een niet al te positief ‘frame’ ten opzichte van prestatiebeloning. Dit neemt de
veronderstelling met zich mee dat leraren welke gebruikmaken kwaliteitsmedia, weinig ‘goeds’
gelezen/gehoord zullen hebben over prestatiebeloning. Kortom, MBO-docenten welke gebruik maken
van kwalitatieve mediazenders betreffende prestatiebeloning, zullen een negatieve attitude hebben ten
opzichte van prestatiebeloning. De volgende hypothese komt hieruit voort;
Hypothese 4
“Naarmate MBO-docenten kwalitatief goede mediazenders gebruiken als bron van informatievoorziening
betreffende prestatiebeloning, zullen zij een negatieve attitude hebben ten opzichte van prestatiebeloning in het
onderwijsveld”.
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Hiernaast is ook de politieke oriëntatie een mogelijke voorspeller. Van onderwijsprofessionals (te lezen
als: leraren) wordt verondersteld dat zij op een andere manier tegen de samenleving aan kijken dan de
overige professionals. Enerzijds speelt de media hier een grote rol bij, anderzijds worden verschillen
tussen leraren groter door een veronderstelling vanuit onderzoekers, de overheid en de maatschappij.
Van leraren wordt vaak verondersteld dat zij meer sociaal bewogen en politiek betrokken zijn, dan
overige professionals. Uit onderzoek komt naar voren dat mensen in het onderwijsveld zich qua politieke
voorkeur meer links van het midden bevinden (De Jong en De Jong, 1990; Dekker, 2006). Het politieke
spectrum is hedendaags echter niet meer te zien als een ‘links-rechts’ eendimensionale schaal. Kritiek
op deze schaal richt zich op het feit dat een eendimensionale versimpeling geen recht zou doen aan de
complexiteit van politieke opvattingen, en omdat veel partijen niet of slecht in het linkse of rechtse schaal
passen. Het politieke spectrum is nu meer een driedimensionaal vlak, waarbij partijen een tweeledige
plaats binnen het spectrum innemen. Tweeledig duidt op een linkse of rechtse positie, welke aangevuld
wordt door een progressieve of conservatieve achtergrond. Progressieve partijen richten zich hierbij op
de toekomst en vooruitgang, zijn van mening dat de huidige situatie kan verbeteren en wil dit dus ook
zodanig veranderen. Conservatieve partijen stellen zich wat behoudender op en nemen genoegen met
de situatie die er bestaat. Deze partijen stemmen dan ook niet graag in met ‘veranderingen’ binnen de
maatschappij. Figuur 3 weergeeft het politieke spectrum van 2010, waarbij het politieke spectrum is
opgesplitst in ‘links-rechts’ en ‘conservatief-progressief’ (Kieskompas, 2010).
Figuur 3: Politieke landkaart 2010

Bron: Kieskompas (2010)

Volgens het onderzoek ‘Wie werken er in het onderwijs?’ door het Sociaal Cultureel Planbureau (2006)
gaat de politieke voorkeur van leraren uit naar de linkerkant van het politieke spectrum. Hetgeen aansluit
bij de negatieve reacties op het voorstel van de invoering van prestatiebeloning voor leraren. Als deze
leraren naast links georiënteerd tevens conservatief georiënteerd zijn, dan zal de attitude ten opzichte
van prestatiebeloning nog negatiever zijn. Het huidig kabinet heeft ervoor gekozen om prestatiebeloning
door te voeren aangezien zij aangestuurd worden door een rechtse partij, de VVD, welke al jarenlang de
voordelen van ‘beloningssystemen’ aangeeft. Deze stuit dus op twee verschillende partijen; links,
conservatieve leraren en een rechts, progressieve beleidsmaatregel. Dit neemt de volgende
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veronderstelling met zich mee: leraren welke een politiek rechtse, progressieve voorkeur hebben, zullen
een positieve attitude hebben ten opzichte van prestatiebeloning in het onderwijsveld. Hieruit vloeit de
volgende hypothese voort;

Hypothese 5
“Naarmate MBO-docenten politiek rechts-progressief georiënteerd zijn, zullen zij een positieve attitude hebben ten
opzichte van prestatiebeloning als beleidsmaatregel in het onderwijsveld”.

2.6 Achtergrondkenmerken
De deelnemers aan dit onderzoek bestaan uit leraren vanuit het MBO. Naast enkele controle variabelen
als achtergrondkenmerken (leeftijd, geslacht en totale arbeidsduur) kan een nog kenmerk van invloed
zijn op de attitude van de leraar betreffende de prestatiebeloning: de sector waar een leraar werkzaam is
binnen een ROC.
Het MBO kent een bepaalde mate van verscheidenheid door het eigen karakter van de manier waarop
het onderwijs is ingericht. Deze verscheidenheid wordt veroorzaakt door grote variatie aan vakken,
leerwegen en niveaus (LPBO, 2006). De verschillende sectoren als Zorg & Welzijn, Techniek, Economie
en Landbouw spelen ook een rol bij het ‘perspectief’ (de attitude) van de docent. Een docent binnen de
sector Economie is een ander type leraar dan een leraar binnen de sector Zorg & Welzijn. Een type
docent binnen de sector Economie kan zich bijvoorbeeld sterker bewust zijn van de economische
voordelen van een mogelijk beloningssysteem en dus een ‘positieve attitude’ hebben ten opzichte van
prestatiebeloning. Door deze bewustheid van de werking van prestatiebeloning, kan er een verschil
bestaan ten opzichte van prestatiebeloning. De verschillen tussen een docent uit de sector Economie en
een docent uit de sector Zorg & Welzijn, kunnen groter zijn dan de verschillen tussen een docent uit de
sector Economie en een docent uit de sector Techniek. Dit omdat binnen de sector techniek veel
mannelijke docenten aanwezig zijn. Deci & Ryan (1985) concluderen dat mannen meer extrinsiek
gemotiveerd zijn dan vrouwen en dat mannen meer prestatiegericht zijn. Uit ander onderzoek
‘Stimulerend belonen in het onderwijs’ (Weber, B., 2008) blijkt dat vrouwen eerder dan mannen kiezen
voor een vast en laag loon, dan een hoog en variabel loon; zij zijn eerder tevreden met bestaande
situaties en minder stimulans hebben dan mannen om naar ‘meer’ te verlangen. Uit resultaten bleek dat
68 % van de mannen koos voor prestatiebeloning en 44 % van de vrouwen. Kortom, van de typen
docenten (Zorg & Welzijn, Techniek, Economie en Landbouw) zullen de typen docenten uit de sector
Economie zich meer bewust zijn van de economische voordelen die prestatiebeloning met zich
meebrengt, dan docenten uit de sector Zorg & Welzijn. Deze bewustheid van voordelen, kan leiden tot
een meer positieve dan negatieve attitude betreffende prestatiebeloning. Voor vrouwelijke leraren geldt
dat zij sneller ‘tevreden’ zijn in hun baan en zullen dus niet – net als mannelijke leraren –
prestatiebeloning als een uitdaging en een positieve zaak zien. Vrouwen zullen dit als strijd zien en deze
liever uit de weg willen gaan dan accepteren. Hierdoor zullen vrouwen dus een negatieve attitude
hebben ten opzichte van prestatiebeloning. Hieruit volgen de volgende hypotheses;
Hypothese 6
“MBO-docenten welke werkzaam zijn in de sector Economie, zullen een meer positieve attitude hebben dan MBOdocenten werkzaam in de sector Zorg & Welzijn”.

Hypothese 7
“Vrouwen zullen een meer negatieve attitude hebben ten opzichte van prestatiebeloning in het onderwijsveld, dan
mannen”.
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Naast het geslacht blijken er ook wezenlijke verschillen te bestaan tussen de docenten betreffende
prestatiebeloning naar leeftijd. Uit het onderzoek ‘Werkend ouder worden’ (IVA Tilburg, 2001) blijkt dat
uitdaging en afwisseling in het lesgeven en experimenteren met nieuwe ‘systemen’ van organiseren voor
leraren op jonge leeftijd een drijfveer is. Naarmate de leeftijd vordert, neemt deze drijfveer af. Jonge
leraren (20 – 40 jaar) hebben behoefte aan groei, professionalisering, verandering, nieuwe kennis en
ervaringen waardoor zij zich ontwikkelen en hierdoor meer flexibel worden. Bij de oudere leraren (ouder
dan 50 jaar) schijnt veel afwisseling, verandering en onzekerheid te leiden tot een zekere mate van
overbelasting, wat weer op zijn tijd leidt tot een negatief zelfbeeld. Bij een negatief (zwak) zelfbeeld is het
resultaat dat de kwaliteit achteruit gaat. Vervroegde uittreding en burn-outs zijn voorbeelden van
negatieve gevolgen hiervan. Beleidsmakers dienen bij de invoering van prestatiebeloning dus rekening
te houden met het in preferenties van de verschillende categorieën en het geslacht. Kortom, leraren die
ouder zijn dan 50 jaar en werken als MBO-leraar, zullen door hun leeftijd een bepaalde mate van
weerstand bieden ten opzichte van prestatiebeloning. Zij beschikken niet meer over de energie en
daadkracht over welke zij in hen jongere jaren beschikten. Naar aanleiding van het voorgaande worden
de volgende hypotheses opgesteld;

Hypothese 8
“MBO-docenten ouder dan 50 jaar, zullen een negatieve attitude hebben ten opzichte van prestatiebeloning als
beleidsmaatregel in het onderwijsveld”.
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2.7 Overzicht hypothesen
Om een alomvattend overzicht te schetsen betreffende de voorgaande literatuur en theorieën zijn de
hypothesen in onderstaand figuur (4) weergeven. In dit theoretisch model is te zien welke relaties er
getoetst zullen worden en welke richting er verwacht wordt (+ positieve relatie, - negatieve relatie). De
linkerkolom bestaat uit de onafhankelijke variabelen en de rechterkolom uit de afhankelijke variabele.
Figuur 4: Theoretisch model

Bron: Prestatiebeloning; een attitudeonderzoek (2011)
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3. Methodologie
Dit hoofdstuk beschrijft de onderzoeksopzet van het onderzoek naar de attitude van MBO-docenten ten
opzichte van prestatiebeloning als beleidsmaatregel voor verbetering van de onderwijskwaliteit. Zo wordt
uiteengezet welke onderzoeksmethoden zijn gehanteerd en op welke wijze data is verzameld.

3.1 Onderzoeksopzet en onderzoekspopulatie
Dit onderzoek heeft een explorerend onderzoeksdesign. Het doel van dit onderzoek is tweeledig.
Enerzijds het achterhalen en beschrijven hoe de meningen over prestatiebeloning zijn verdeeld onder
MBO-docenten betreffende prestatiebeloning. Anderzijds wordt getracht mogelijke verklaringen te vinden
voor de verschillen tussen de meningen over prestatiebeloning (en dus de attitude). Naast het
explorerende karakter, is het gehanteerde onderzoeksdesign waar mogelijk toetsend van karakter. Door
middel van literatuuronderzoek is met hulp van bestaande onderzoeksgegevens hypothesen opgesteld
welke naderhand getoetst zijn.
Als onderzoeksmethode is ten eerste gekozen om met behulp van semi-gestructureerde interviews met
specialisten te achterhalen wat het ‘verhaal’ van het beleidsveld is en hoe deze beleidsmedewerkers de
situatie voor ogen hebben als het gaat om de totstandkoming en invoering van prestatiebeloning. De
achterliggende gedachte vanuit het ministerie van OCW speelt een belangrijke rol en door middel van
deze interviews wordt deze achterliggende gedachte verantwoord. Hiernaast is gebruik gemaakt van een
focusgroep bestaande uit vijf MBO-docenten. Het doel van deze focusgroep is geweest om een eerste
kennismaking met het veld te realiseren en zodoende een recent beeld te schetsen vanuit het
onderwijsveld gericht op prestatiebeloning. Zodoende zijn de hypothesen tot stand gekomen. Ook is bij
de start van de focusgroep de docenten een conceptversie van de vragenlijst voorgelegd ter controle op
leesbaarheid en eenduidige interpretatie. Op grond van de ontvangen feedback is de digitale vragenlijst
waar nodig aangepast. Vervolgens is de digitale vragenlijst uitgezet onder 200 MBO-docenten om de
hypothesen te toetsen en de onderzoeksvragen te beantwoorden.
De onderzochte eenheden betreffen MBO-docenten. De onderzoeksvragen zijn gericht op de attitude
van deze populatie docenten betreft prestatiebeloning. De docenten zijn afkomstig van de volgende
zeven ROC’s: het ID-college te Zoetermeer, ROC Leiden, ROC Zadkine te Rotterdam, ROC van
Amsterdam, het Deltion College te Zwolle, Rijn IJssel te Arnhem en ROC Mondriaan te Den Haag.
Aangezien met de respondenten is afgesproken de anonimiteit te waarborgen, wordt niet in gegaan op
verdere achtergrond van de docenten.

3.2 Methoden van dataverzameling
De onderzoeksmethoden die gebruikt zijn bij het verzamelen van data bestaan uit een literatuurstudie;
een focusgroep (N=5); semi-gestructureerde interviews (N=2) en digitale vragenlijsten (N=200).

3.2.1
3.2.1.1

Literatuurstudie
Voorbereiding

Het was van belang om wetenschappelijke publicaties nader te bestuderen om zodoende een beeld te
krijgen wat er recentelijk (on)bekend is over het onderwerp prestatiebeloning in het onderwijsveld. De
manier tot relevante literatuur te komen, is hierbij bepalend. Harris Cooper (Research synthesis and
meta-analysis, 2009) biedt een gestructureerd kader aan om de literatuur te doorzoeken. Ter
voorbereiding is aan de hand van Cooper (2009) nagegaan uit welke bronnen relevante literatuur geput
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kon worden. Hij adviseert het volgende betreffende de zoektocht naar relevante literatuur: “A complete
literature search has to include at least a search of reference databases, a perusal of relevant journals,
the examination of references in past primary research and personal contacts with active and prominent
researchers” (Cooper, H., 2009).
3.2.1.2

Uitwerking

Om tot relevante literatuur te komen, is geput uit de volgende bronnen: databanken (Google en Igitur),
persoonlijke contacten met beleidsmedewerkers (eigen netwerk OCW), journals (American Journal) en
bestaand primair onderzoek verwerkt in de vorm van meta-analyses betreffende prestatiebeloning.
Gezocht is op het hoofdonderwerp prestatiebeloning. Opvallend is het totaal aantal gevonden studies
(n=51) en de afwezigheid van meta-analyses betreffende prestatiebeloning in het onderwijs. Figuur 5
toont met welke zoektermen is gezocht naar relevante literatuur en de redenen waarom veel studies
uitgesloten zijn.
Figuur 5: Bronnen literatuuronderzoek prestatiebeloning

Bron: Prestatiebeloning; een attitudeonderzoek(2011)

De uiteindelijke twaalf bruikbare studies bestaan uit wetenschappelijke onderzoeken uit Verenigde
Staten en Israel. Aangevuld door publicaties welke beschikbaar staan via American Journals. Ook zijn
evaluatie-onderzoeken

uit

Nederland

gebruikt

bij

voorgaande

experimenten

betreffende

prestatiebeloning. Als aanvullende literatuur is gebruik gemaakt van beleidsstukken (bijlage 1)
behorende bij ‘prestatiebeloning’ vanuit het ministerie van OCW. Ook zijn zowel fysieke bibliotheken als
digitale archieven geraadpleegd voor de theoretische onderbouwing van de hypothesen (zie relevante
literatuur in hoofdstuk 1, 2 en de literatuurlijst) betreffende ‘prestatiebeloning’ als beleidsmaatregel.

3.2.2

Semi-gestructureerde interviews en focusgroep

3.2.2.1
Naast

Voorbereiding
de

literatuurstudie

wordt

door

middel

van

semi-gestructureerde

interviews

met

beleidsmedewerkers getast wat de algemene perceptie betreffende de invoering van prestatiebeloning in
het onderwijsveld is, vanuit verschillende perspectieven. Naast semi-gestructureerde interviews is een
focusgroep gehouden bestaande uit vijf MBO-docenten.
Er is gekozen voor MBO-docenten én beleidsmedewerkers omdat deze twee groepen de belangrijkste
actoren zijn betreffende de invoering van prestatiebeloning. Het beeld dat beleidsmedewerkers van
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MBO-docenten hebben over de attitude ten opzichte van prestatiebeloning kán misvat zijn. Om dit te
bevestigen is een kwalitatieve methode als een interview behulpzaam. Zodoende wordt de situatie niet
alleen vanuit het onderwijsveld benaderd, maar ook vanuit het beleidsveld.

3.2.2.2

Respondentenbenadering


Semi-gestructureerde interviews:
Door middel van het eigen netwerk is contact gelegd met een specialist vanuit ‘Directie Leraren’
binnen het ministerie van OCW, welke de functie vervult als projectleider prestatiebeloning. Als
specialist prestatiebeloning beschikt deze beleidsmedewerker over een compleet aanbod van
informatievoorziening

betreffende

het

onderwerp

en

de

beleidssituatie

betreffende

prestatiebeloning. Ook wordt een interview gehouden met coördinator lerarenbeleid en
plaatsvervangend directeur ‘Directie BVE’ vanuit het ministerie van OCW. Zodoende wordt
ingespeeld op vragen over MBO-docenten in de BVE-sector, aangezien deze specialist
ervaringsdeskundige is op het gebied van het MBO-onderwijs en de bijbehorende systematiek.


Focusgroep:
Via het eigen netwerk en via contactgegevens op het internet betreffende ROC is gezocht naar
vijf MBO-docenten die graag mee zouden willen werken aan het testen van de conceptversie
van de vragenlijst. Na het afnemen van de vragenlijst, is gekozen om naderhand in discussie te
gaan betreffende het onderwerp prestatiebeloning door middel van een focusgroep. De
interactie tijdens focusgroepen zorgt voor een bepaalde mate van extra kwalitatieve informatie,
welke niet door middel van een face-to-face interview te verkrijgen is. “To encourage a variety
of communication from participants-tapping into a wide range and form of understanding and
generally to facilitate the expression of ideas and experiences that might be left underdeveloped
in an interview and to illuminate the research participants”, aldus Kitzinger (1994). Om deze
reden is specifiek voor een focusgroep gekozen en niet vijf aparte interviews.
Bij het beantwoorden van vragenlijsten kan er soms een bepaalde mate van sociaal
wenselijkheid een rol spelen bij deelnemers. Een van de voordelen van een focusgroep is het
minimaliseren van de sociale wenselijkheid. Door bijvoorbeeld de afwezigheid van een
leidinggevende voelen medewerkers zich in een kleine kring vrij om hun gedachten de vrije loop
te laten. Er is gekozen voor een groep van vijf MBO-docenten, waarbij rekening is gehouden
met Kitzinger (1994). Hij geeft aan dat een ideale maat voor een focusgroep tussen de vier en
acht personen ligt.

3.2.2.3

Uitwerking

Gekozen is voor wat door Boeije, H., ’t Hart, H. & Hox, J. (2009) aangekaart wordt als een topicinterview. Het leidende onderwerp binnen de interviews was de mogelijke invoering van een
prestatiebeloning en zijn eind maart 2011 uitgevoerd. De focusgroep is ook eind maart 2011 uitgevoerd.
Dit om al in een vroeg stadium te peilen wat de algemene attitude is van MBO-docenten ten opzichte
van prestatiebeloning en wat er zoal speelt. Zodoende kunnen de hypothesen kwalitatief beter
ondersteund worden.
Om de interviews met de twee beleidsmedewerkers en het gesprek binnen de twee focusgroepen
richting te geven, is gebruik gemaakt van een topic-list (zie bijlage 4). Zodoende liggen de inhoud van

27

het gesprek en de vragen vast. Eveneens als de volgorde waarin de vragen gesteld worden. Door het
semi-gestructureerde karakter van de interviews en focusgroep is er tegelijkertijd ruimte voor de
interviewer evenals de geïnterviewde om dóór te vragen op bepaalde aandachtpunten en een
mogelijkheid tot nadere toelichting voor beide kanten. Zodoende is voor beide partijen de vraagstelling
en de beantwoording helder, wat de validiteit van het onderzoek ten goede komt.

3.2.3

Vragenlijst

Om de data te verzamelen is gebruik gemaakt van een digitale vragenlijst (zie bijlage 5). Er is gekozen
voor een digitale vragenlijst omdat dit een snelle manier is waarmee een groot aantal mensen effectief
bereikt kunnen worden (Jones, Murphy & James, 2008).
De vragenlijst is opgesteld op basis van de literatuurstudie en de daarbij geformuleerde hypotheses.
Gebruik is gemaakt van de wetenschappelijke literatuur om tot een juiste operationalisatie van
variabelen te komen.
Inhoudelijk kan binnen de vragenlijst onderscheid worden gemaakt in enerzijds geprecodeerde
antwoorden (man/vrouw, parttime/fulltime, 1/2/3/4/5/…, etc.) en anderzijds uitspraken en stellingen
waarbij aangegeven kan worden in hoeverre men het ermee eens is (vijfpunten Likert schaal: helemaal
mee eens, mee eens, niet eens en niet oneens, mee oneens, helemaal mee oneens). Om item nonrespons tegen te gaan is bij voorbaat aangegeven door middel van Net Q dat de deelnemers verplicht
zijn elke vraag te beantwoorden. Daarnaast is de kwaliteit van de te verkrijgen resultaten minder en
hierdoor dus ook minder betrouwbaar.
De vragenlijst heeft van 19 april 2011 tot en met 13 mei 2011 online gestaan. De definitieve vragenlijst
(bijlage 6) bestaat uit 21 vragen. Waarbij het drie open vragen (geboortejaar, aantal jaren werkzaam en
ruimte voor feedback), 17 enkele-keuzevragen en 1 matrix-vraag betreft (bronnen en frequentie van
informatievoorziening). De gemiddelde tijd voor het invullen van de vragenlijst is tevens getest en beslaat
maximaal 3 minuten.
Voor inhoudelijke aspecten betreffende vragenlijst als variabelen en het codeboek wordt verwezen naar
paragraaf 3.4.

3.3 Respons
Bereidwillige respondenten vinden voor het invullen van vragenlijsten is niet altijd even gemakkelijk en
gaat zeker niet snel in zijn werking. Daarom is eind februari 2011 begonnen met het benaderen MBOdocenten. De MBO-docenten zijn op drie verschillende manieren benaderd. De vragenlijsten zijn op de
volgende manieren verspreid over MBO-docenten;


Beroepsvereniging MBO [BVMBO]
Zo is in samenwerking met het bestuurslid van de Beroepsvereniging MBO, getracht
deelnemers voor het onderzoek te vinden. Per mail door middel van een artikel (zie bijlage 7)
gevraagd aan leden van de BVMBO gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek
betreffende prestatiebeloning. In totaal zijn er 100 mails verstuurd onder de BVMBO-leden. Hier
is over de respons is te zeggen dat er een responspercentage van 50% is. De helft van de
gemailde docenten (leden BVMBO) hebben naar aanleiding van de benaderingsmail de
vragenlijst ingevuld. Naast dat deze MBO-docenten een functie hebben in het onderwijs, zijn zij
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ook lid van de BVMBO. Lidmaatschap als een MBO-docent aan een beroepsvereniging duidt al
op een meer actieve houding ten opzichte van het beroep. Ook kan het een rol spelen dat deze
docenten eerder op de hoogte zijn van veranderingen binnen het onderwijs. Vanuit de feedback
op grond van de vragenlijst kwam duidelijk naar voren dat deze groep MBO-docenten (vanuit
BVMBO) het erg nuttig vonden dat zij door middel van dit onderzoek ‘hun stem’ konden laten
horen. Dit is dus ook een stimulans geweest voor deze MBO-leraren.


Social Media
Ook is gebruik gemaakt van Social Media. Via LinkedIn is een artikel geplaatst binnen de groep
MBO-professionals, ondersteunt door de hyperlink om deel te nemen aan het onderzoek.
Nadelig van Social Media in dit geval is dat er niet gecontroleerd kan worden hoe vaak de
vragenlijst bekeken is door leden van LinkedIn. Hetgeen erop wijst dat er geen harde uitspraken
gedaan kunnen worden over het responspercentage verkregen door middel van LinkedIn.
Wel is het gebruik maken van Social Media een nieuw platform voor het plaatsen van digitale
vragenlijsten. Reden voor het gebruik van Social Media is geweest het betrekken van de
‘jongere MBO-docenten’ door middel van dit platform. Al met al is over het responspercentage
is niets te zeggen met zekerheid. Wel is aan te geven dat er 18 respondenten de vragenlijst via
LinkedIn hebben ingevuld.



Mail
Naast het benaderen van MBO-docenten via de BVMBO en LinkedIn zijn HRM-afdelingen van
tien ROC’s benaderd per mail. Met behulp van een begeleidende tekst is getracht om het
personeel op ROC’s tot medewerking te krijgen (zie bijlage 6). Van de tien ROC’s is door zeven
ROC’s meegewerkt aan het onderzoek betreffende de attitude van MBO-docenten betreffende
prestatiebeloning. In totaal zijn er 100 vragenlijsten per mail verstuurd aan de verschillende
ROC’s. Van de 100 vragenlijsten zijn er 67 vragenlijsten ingevuld. Hetgeen duidt op een
responspercentage van 67%.

Totale respons
In totaal zijn er 135 vragenlijsten ingevuld; 67 door MBO-docenten benaderd per mail aan de HRMafdeling van de ROC, 50 door MBO-docenten benaderd via de BVMBO en 18 ingevulde vragenlijsten via
LinkedIn. Van de 200 vragenlijsten per mail verstuurd, zijn er dus 117 ingevuld. Dit is een totale respons
van 58,5%, zonder de LinkedIn respondenten. Dit duidt op een relatief ruim responspercentage. Tabel 1
geeft een overzicht betreffende responspercentages.
Tabel 1 Responspercentages
Vragenlijsten

Verstuurd

Ontvangen

Respons-rate

100

67

67%

onbekend

18

onbekend

100

50

50%

200

117

58,5%

LinkedIn

onbekend

18

onbekend

Per mail + BVMBO + LinkedIn

onbekend

135

onbekend

Per mail (ROC’s)
Social Media (LinkedIn)
BVMBO
Totaal
Per mail + BVMBO

Bron: Dataset ‘Prestatiebeloning’, SPSS (2011)
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3.3.1

Representativiteit

De vraag of de steekproef een goede afspiegeling is van de gehele doelpopulatie, raakt de validiteit
(representativiteit) van het onderzoek. Om de representativiteit vast te stellen toont tabel 2 de verdeling
van mannen/vrouwen in het BVE-veld en het percentage docenten ouder dan 50 jaar in percentages uit
het jaar 2010 in vergelijking met de verkregen resultaten van de digitale vragenlijst (2011). Kerncijfers uit
het jaar 2011 zijn nog niet gepubliceerd, vandaar dat er wordt vergeleken met percentages uit het jaar
2010.
Tabel 2 Kerncijfers personeel BVE (exclusief groen onderwijs)
Verhouding docenten – geslacht in %

2010

2011

man

52,8

60

vrouw

47,2

40

Verhouding docenten – leeftijd in %
tot en met 30 jaar

3

5

31 jaar tot en met 49 jaar

46

38

≥ 50 jaar

51

57

Bron: Kerncijfers 2010 OCW (DUO: Salarisadministraties van instellingen)

Bovenstaand tabel (2) weergeeft een redelijke weerspiegeling van de gehele populatie docenten in het
MBO-onderwijs. De verdeling van het relatieve aantal mannen en vrouwen zijn in vergelijking met de
resultaten uit 2010 met een marge van maximaal 7,2%. Als de cijfers worden bestudeerd, kan men
concluderen dat over het algemeen iets minder dan de helft van de MBO-docenten bestonden uit
vrouwen in 2010. De resultaten verkregen door middel van de vragenlijsten tonen dat iets minder dan
helft van de doelpopulatie bestaat uit vrouwen (40%). Zo is ook af te lezen dat meer dan de helft in 2010
bestond uit mannelijke docenten. Dit is in de resultaten van 2011 terug te zien is met 60% mannelijke
leraren. De resultaten betreffende de leeftijd tonen dat er ook hier sprake is van ietwat verschil
(maximaal 12%) tussen de percentages. Kortom, de steekproef binnen dit onderzoek kan als redelijk
representatief voor de gehele populatie MBO-docenten worden gezien.
Classificatie steekproef
De steekproef is zo gevarieerd mogelijk getrokken om de resultaten zodoende in evenwicht te houden.
Door verschillende ROC’s aan te spreken, hebben een groot aantal MBO-leraren deelgenomen en hun
twijfels of juist positieve instelling kunnen uiten.
Het betrekken van een beroepsvereniging van MBO-docenten leidde tot een groep respondenten welke
door lidmaatschap aan een beroepsvereniging wat meer op de hoogte zijn betreft berichten over
prestatiebeloning in het onderwijsveld. Het gebruik van Social Media bij het benaderen van MBO-leraren
leidde ertoe dat de wat meer ‘jongere’ docenten welke regelmatig op het internet te vinden zijn ook een
aandeel hebben bij de te verkrijgen resultaten. De MBO-docenten die via de ROC’s benaderd zijn, staan
representatief voor de groep ‘algemene’ MBO-docenten. Zodoende zijn er drie ‘soorten’ MBO-docenten
meegenomen in de steekproef.
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3.3.2

Betrouwbaarheid

Om de betrouwbaarheid van dit onderzoek te waarborgen, zijn enkele stappen doelbewust gemaakt.
Betreffende de inhoud van de vragen is gebruik gemaakt van item-analyse, om zodoende rekening te
houden met de homogeniteit van de vragen (Boeije, H., ’t Hart, H., Hox, J., 2009). Bij het benaderen van
de ROC’s is voldaan aan standaardisatie. Alle ROC’s zijn op dezelfde manier zijn benaderd, per mail
ondersteund door middel van een artikel. Verder is duidelijk toegelicht aan de deelnemers dat de
resultaten enkel voor wetenschappelijk onderzoek zijn bedoeld en vertrouwelijk (en geanonimiseerd)
verwerkt zullen worden. Ook is rekening gehouden met de vrijwillige medewerking van de respondenten
(Baarda & De Goede, 2001). De vragenlijst is enkel door docenten ingevuld uit eigen initiatief.
Achterliggende gedachte bij het bieden van de mogelijkheid om zelf te bepalen mee te doen, is dat dit
responsverhogend werkt.
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Data & operationalisatie
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4. Data & operationalisatie
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de afhankelijke en onafhankelijke variabelen uit dit onderzoek. De
operationalisering van de variabelen staat hierbij centraal. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de
beschrijvende statistieken betreffende de onderzoeksdata.

4.1 Variabelen
De afhankelijke variabele in dit onderzoek is ‘de attitude’. De onafhankelijke variabelen zijn ‘het
zelfbeeld’, ‘de motivatie’ en ‘de rationele keuze’. Hiernaast zijn er ook controlevariabelen als het
geslacht, de leeftijd, de werkzame sector, dienstjaren, dienstverband en de politieke voorkeur
meegenomen. Hiernaast is specifiek gekozen voor de variabele ‘mediagebruik’ om vervolgens uit de
data aanvullende informatie te verkrijgen.
De schaal welke gebruikt is om de afhankelijke variabele ‘attitude’ een waardering te geven, is ‘het
rapportcijfer’. Deze staat tevens bekend als ‘de tienpuntenschaal’. De volgende antwoordmogelijkheden
zijn gegeven: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Er is specifiek gekozen voor het weglaten van de waarde
5,5. Deze heeft namelijk volgens het rapportcijfer de waarde voldoende. In dit onderzoek is echter van
belang om aanwijsbare resultaten te hebben. Een zes als waardering spreekt meer dan een 5,5. Zo
worden de twijfelaars tussen de respondenten aan het denken gezet voor zij een bewuste keuze maken.
Het gemiddelde van alle rapportcijfers, is een bruikbare maat om aan te geven hoe er door de
respondenten gemiddeld genomen wordt gedacht betreffende prestatiebeloning.
Om de onafhankelijke variabelen te meten, is gebruik gemaakt van de vijfpuntenschaal van Likert. Deze
staat voor de waarderingen helemaal oneens, mee eens, niet eens en niet oneens, mee eens en
helemaal mee eens. De Likertschaal is vooral in de sociale wetenschappen populair, omdat er
voldoende ruimte gegeven wordt om een keuze te maken aan de respondent. Als aan de respondent de
mate van instemming met een bepaalde uitspraak gevraagd wordt, kan door middel van de Likertschaal
een meerkeuze antwoordmodel worden opgesteld. In dit onderzoek is hier gebruik van gemaakt.

4.1.1
De

Operationalisering afhankelijke variabele
afhankelijke

variabele

attitude

wordt

gemeten

aan

de

hand

van

de

stelling:

“Mijn oordeel over prestatiebeloning in het onderwijsveld is…” met de antwoordmogelijkheden een
rapportcijfer van 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9 of 10. Deze vraag is de eerste stelling binnen de vragenlijst
met betrekking op prestatiebeloning. Dit is gedaan zodat de docenten zonder beïnvloeding van andere
vragen, een antwoord kunnen geven.

4.1.2

Operationalisering onafhankelijke variabelen

De mate van een positief zelfbeeld wordt gemeten aan de hand van vijf verschillende stellingen. Ten
eerste geven de respondenten aan of het lesgeven elke dag weer een uitdaging is voor de docent. De
volgende stelling richt zich op de vraag of de betreffende docent behoefte heeft aan professionalisering
en groei als MBO-docent. Vervolgens gaat de derde stelling over de mate waarin de docent zichzelf
capabel, kundig en professioneel genoeg acht om met veranderingen binnen het onderwijsveld om te
gaan. De vierde stelling vraagt de mate van aanpassingsvermogen van de betreffende docent. Tot slot
richt de vijfde stelling zich op de mate van zelfvertrouwen die door docent wordt ervaren. Op al deze vijf
stellingen worden vijf antwoordmogelijkheden gegeven: helemaal mee oneens (1), mee oneens (2), niet
eens en niet eens (3), mee eens (4) of helemaal mee eens (5). De antwoorden die gekozen worden door
de respondenten, leiden uiteindelijk tot één score op de nieuwe variabele zelfbeeld: het gemiddelde van
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de 5 scores behorende bij de vijf stellingen. Met andere woorden, de vijf stellingen worden
samengevoegd tot een nieuw variabele. Door middel van het berekenen van de Cronbach’s Alpha is
hierbij de betrouwbaarheid in de gaten gehouden. De schaalanalyse betreffende zelfbeeld toont een
Cronbach alpha van .749. Een Cronbach alpha van ≥ .600 is van voldoende betrouwbaarheid. Hoe
hoger dan een Cronbach alpha van .600, des betrouwbaarder.
De mate van motivatie bij het uitoefenen van het beroep wordt gemeten aan de hand van drie stellingen.
De volgende stellingen zijn gegeven: “MBO-docent zijn geeft mij voldoening”, “Lesgeven is voor mij elke
dag weer een plezierige uitdaging” en “Ik ben gemotiveerd bij mijn beroep als MBO-docent”. Gekozen
kan worden uit de volgende antwoordmogelijkheden: helemaal mee oneens (1), mee oneens (2), niet
eens en niet eens (3), mee eens (4) of helemaal mee eens (5). Voor motivatie is eveneens het
gemiddelde genomen van de score behorende bij twee stellingen over motivatie om tot een schaal te
komen. De Cronbach alpha reliability coëfficiënt is hier .839.
De mate waarin de MBO-docent uitgaat van de rationele keuze voor hem/haar bij het vormen van een
attitude ten opzichte van prestatiebeloning wordt gemeten aan de hand van twee stellingen. De eerste
stelling richt zich op de mate waarin de MBO-docent denkt te kunnen profiteren van prestatiebeloning als
gevolg van zijn/haar eigen capaciteiten. De volgende stelling meet in welke mate MBO-docenten denken
dat prestatiebeloning negatieve gevolgen kan meebrengen voor hun eigen situatie. Ook hierbij bestaan
de antwoordmogelijkheden uit: helemaal mee oneens (1), mee oneens (2), niet eens en niet eens (3),
mee eens (4) of helemaal mee eens (5). Rationele keuze is ook tot één maat gekomen door middel van
een aftreksom van de score bij twee stellingen betreffende de rationele keuze. De twee vragen
betreffende de rationele keuze zijn in tegengestelde richtingen zijn gesteld. Hierdoor is gebruik gemaakt
van een aftreksom van de scores, zodat de verhouding hetzelfde blijft (helemaal mee oneens t/m
helemaal mee eens). De betrouwbaarheidstoets van deze schaal toont een Cronbach alpha van .683.
Mediagebruik en informatievoorziening spelen eveneens een rol bij de attitudevorming. Daarom is hier
ook naar gevraagd. “Hoe vaak haalt u informatie over prestatiebeloning in het onderwijsveld uit de
volgende bronnen….”. Als antwoordmogelijkheden zijn de volgende opties aangegeven: internet,
opiniebladen, vakbladen, kwaliteitskranten, de leidinggevende, collega’s, vakbonden en landelijke
publieke omroepen. Tevens kon aangekaart worden hoe frequent de respondenten gebruik maken van
deze bronnen door middel van dagelijks, wekelijks, maandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks of nooit. Ook hier is
een nieuwe schaal gemaakt. Deze nieuwe schaal is een samenvoeging en gemiddelde van de scores
van de respondenten welke voor kwalitatieve bronnen hebben gekozen (landelijke omroepen, kranten,
opiniebladen, vakbladen en vakbond). De Cronbach alpha reliability coëfficiënt is .784.
Naast de bovenstaande onafhankelijke variabelen zijn in de vragenlijst ook controlevariabelen
opgenomen. Eveneens om aanvullende informatie te verschaffen. Zo wordt er gevraagd naar het
geboortejaar van de respondent. Er is een invulvak zodat de docenten ieder hun eigen geboortejaar
kunnen vermelden. Het aantal dienstjaren en het dienstverband is ook opgenomen in de vragenlijst als
achtergrondinformatie. Ook hier is geen antwoordcategorie aangegeven, maar een invulvak zodat de
docenten ieder hun eigen totaal aantal dienstjaren gewerkt in het BVE-veld kunnen vermelden.
De sector waarbinnen men werkzaam is, is ook onderdeel van de vragenlijst. Waarbij gekozen kan
worden uit sectoren: Economie (1), Zorg & Welzijn (2), Techniek (3) en Landbouw (4). Door weinig
respondenten vanuit de sector Landbouw is rekening gehouden met uitspraken betreffende de sector
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Landbouw. Deze respondenten worden wel meegenomen in de analyse, aangezien er geen specifieke
hypothesen gericht zijn op de sector Landbouw en deze docenten wel ‘de MBO-docent’
vertegenwoordigen.
Ook wordt door middel van een vraag de politieke oriëntatie gemeten van de MBO-docenten. Dit gebeurt
door middel van de vraag: “Als er morgen Tweede Kamer verkiezingen zijn, op welke partijen zou u dan
stemmen?”. Hierbij zijn de volgende antwoordmogelijkheden geformuleerd; VVD (1), PvdA (2), CDA (3),
PVV (4), SP (5), GL (6), CU (7), D66 (8), SGP (9) en PvdD (10).
Hiernaast wordt ook gevraagd aan de respondenten of zij het ermee eens zijn dat prestatiebeloning de
onderwijskwaliteit zal verbeteren. Ook hierbij bestaan de antwoordmogelijkheden uit: helemaal mee
oneens (1), mee oneens (2), niet eens en niet eens (3), mee eens (4) of helemaal mee eens (5).
Er is ook door middel van twee vragen gemeten welke vorm van prestatiebeloning de MBO-docenten
prefereren. Waarbij de eerste vraag als volgt luidt: “Stel dat prestatiebeloning wordt ingevoerd, welke
vorm lijkt u dan het meest wenselijk?” waarbij er gekozen kan worden door de antwoordmogelijkheden:
een individuele beloning (1), prestatiebeloning is niet wenselijk (2) of een teambeloning (3). De tweede
vraag luidt: “Indien prestatiebeloning binnen uw werkveld wordt ingevoerd, welke vorm van belonen zou
u dan prefereren?” met de antwoordmogelijkheden: in de vorm van tijd (1), in de vorm van geld (2), in de
vorm van professionalisering (3).
Tabel 3 Cronbach’s Alpha
Variabele

Cronbach’s alpha

items

Zelfbeeld

0.749

5

Motivatie

0.839

3

Rationele keuze

0.683

2

Kwalitatieve informatievoorziening

0.784

5

Bron: Dataset ‘Prestatiebeloning’, SPSS (2011)

Codeboek
Per vraag zijn de kenmerken en antwoordmogelijkheden van alle variabelen (waarden en labels) in het
codeboek te vinden. Het codeboek is te vinden in bijlage 8.
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4.2 Beschrijvende statistieken
Met behulp van SPSS is onderstaand de beschrijvende statistieken betreffende de onderzoeksresulaten
weergeven (zie tabel 4).
Tabel 4 Beschrijvende statistieken
Variabelen

N

Minimum.

Maximum

μ

SD

Attitude

133

0

10

5,05

2,93

Zelfbeeld

135

1

4

3,16

0,52

Motivatie

135

2

5

3,12

0,65

Kwalitatieve informatie

135

0

4

1,47

1,18

Rationele keuze

135

-2

-4

1,56

1,66

Leeftijd

135

26

63

49,87

8,653

Dienstjaren

135

1

37

14,43

10,04

Geslacht

135

man

60%

vrouw

40%

Dienstverband

135

Fulltime

32%

parttime

68%

VVD

20%

PvdA

19%

CDA

8%

PVV

7%

SP

13%

Politieke oriëntatie

Vorm (1) ‘prestatiebeloning’

Vorm (2) ‘prestatiebeloning’

Verbetering onderwijskwaliteit

135

135

135

135

GL

12%

CU

4%

D66

15%

SGP

1%

PvdD

2%

individueel

43%

niet wenselijk

27%

team

30%

tijd

11%

geld

50%

professionalisering

29%

helemaal oneens

20%

mee oneens

26%

niet eens/ niet oneens

21%

mee eens

30%

helemaal mee eens

3%

Bron: Dataset ‘Prestatiebeloning’, SPSS (2011)

36

Resultaten & Analyse

37

5. Resultaten & analyse
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de verkregen onderzoeksresultaten per variabele. Ook zullen de
resultaten geanalyseerd worden waarmee de eerder opgestelde hypothesen bevestigd of verworpen
kunnen worden.

5.1 Resultaten
5.1.1

Afhankelijke variabele

De afhankelijke variabele in dit onderzoek is de attitude. Figuur 6 toont de resultaten in percentages
verkregen uit de vragenlijst betreffende de meningen over prestatiebeloning. Hierbij is door de
respondenten een rapportcijfer gegeven aan prestatiebeloning.
Figuur 6 Rapportcijfer ‘prestatiebeloning’ in percentages (n =133)

Bron: Dataset ‘Prestatiebeloning’, SPSS (2011)
*percentages afgerond uit SPSS

Opvallend aan de onderzoeksresultaten zijn de twee grootste groep MBO-docenten. De ene groep is
positief over prestatiebeloning (19%) en beoordeelt deze met een 8. De andere groep MBO-docenten
(13%) juist zeer negatief en geeft een beoordeling van een 0. Als gekeken wordt naar het
totaalpercentage geeft 50% een onvoldoende (5) of lager en 50% geeft een voldoende (6) of zelfs hoger.
De twee groepen vertonen een gelijkwaardige verdeling. Kanttekening, er is door twee respondenten
geen oordeel ingevuld, waardoor er in de data 2 missing values zijn. Het gemiddelde van de groep ligt
op een 5,05 zoals tabel 4 in paragraaf 4.2 toont. Respondenten geven door middel van de vragenlijsten
aan dat; “Onderwijs niet is te combineren met prestatieloon” en “Prestatiebeloning is praktisch praktisch
(express 2 keer) onhaalbaar, om heel veel redenen. Bijvoorbeeld: verstoring teamgevoel, collegialiteit,
effect op ziekteverzuim, gebrek-ruggegraat-managers, onmogelijkheid objectieve beoordeling managers,
incapabele managers dan wel niet voldoende middelen correcte beoordeling”. Tegenover deze
negatieve uitlatingen staan enkele docenten welke wat milder zijn en delen het volgende: “Op zich vind
ik prestatiebeloning niet verkeerd (integendeel), maar het gevaar van vriendjes politiek e.d. is heel
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groot!”. Ook geven docenten aan dat juist door middel van prestatiebeloning het teamverband en de
samenwerking onder druk komt te staan. “In het onderwijs is het heel moeilijk om te kunnen bepalen wie
voor prestatiebeloning in aanmerking moet komen en wie dit gaat bepalen. Juist een gemengd team
biedt goede mogelijkheden voor onderwijsverbetering. Alleen samen kun je veel bereiken. De één kan
dit beter dan de ander, wat wordt dan beoordeeld? En hoe kun je/kan de directeur objectief beoordelen,
hij zit immers niet in de klas. Liever niet doen in het onderwijs, dit werkt een goede teamsamenwerking
tegen”, beargumenteert één van de docenten.
De voorzichtigheid, onzekerheid en een bepaalde mate van angst ten opzichte van prestatiebeloning
welke naar voren kwam tijdens de focusgroep, komt ook uit de vragenlijsten naar voren. Zo geeft een
docent aan dat; “Ervaring in zorgwerkveld geeft mij een zorgelijk beeld over dit thema in het toch al
individualistische onderwijsbaan”. Ook komt duidelijk naar voren dat er vooral veel onduidelijkheid is
betreffende prestatiebeloning omdat er geen sprake is van een duidelijke begripsafbakening.
“Prestatiebeloning is geen goede zaak, want er zijn geen objectieve criteria om de beloning op te
baseren. Als de behaalde cijfers een indicator zijn, schroef je gewoon je cijfers op. Er is in het onderwijs
geen goede beoordelingsstructuur, dus ook niets om de beloning op te baseren”. Een andere docent
zegt het volgende: “Het leveren van een prestatie is een onduidelijk begrip. Wat is een prestatie? Een
uurtje langer werken? of een diploma erbij halen? Of .........?”. Zodoende kan gesuggereerd worden dat
de docenten op zoek zijn naar wat zij precies moeten verstaan onder prestatiebeloning in het
onderwijsveld. Als dit duidelijk is, kan er worden voortborduurt op zaken als het vormgeven van
experimenten etc. volgens de docenten.

5.1.2

Onafhankelijke variabelen

De resultaten tonen dat het geslacht van de respondenten bestaat uit een verdeling van 60% mannen en
40% vrouwen (zie figuur 7). Uit paragraaf 3.3.1 bleek dat dit een redelijk goede weerspiegeling is van de
steekproef. Figuur 8 toont de verdeling van de MBO-docenten betreffende de werkzame sector. De
grootste groep MBO-docenten zijn afkomstig uit de sector Zorg & Welzijn met 38%. In absolute aantallen
zijn dit 51 MBO-docenten. De sector Economie wordt door 45 MBO-docenten vertegenwoordigd. De
sector Techniek wordt door 31% vertegenwoordigd welke duidt op een absoluut aantal van 42 docenten.
De sector Landbouw wordt nauwelijks vertegenwoordigd door een percentage van 1% docenten, in
absolute aantallen twee docenten. In de verdere analyse zal niet specifiek ingegaan worden op de MBOdocenten vanuit de sector Landbouw, wel worden deze twee docenten meegenomen in de analyse. Dit
omdat zij representatief staan voor de MBO-docent zijn, afgezien van de sector waarin men werkzaam
is. Het dienstverband is onevenredig verdeeld, waarbij de fulltimers oververtegenwoordigd zijn. Onder de
respondenten zijn er namelijk 32% parttimers en 68% fulltimers (figuur 9).
Figuur 7 Geslacht ‘prestatiebeloning’ in percentages (n = 135)

Bron: Dataset ‘Prestatiebeloning’, SPSS (2011)
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Figuur 8 Werkzame sector MB0-docent in percentages (n = 135)

Bron: Dataset ‘Prestatiebeloning’, SPSS (2011)

Figuur 9 Dienstverband MB0-docent in percentages (n = 135)

Bron: Dataset ‘Prestatiebeloning’, SPSS (2011)

De politieke voorkeur ligt in de groep verspreid tussen enkele partijen: de VVD (20%), de PvdA (19%),
D66 (15%), de SP (13%) en GroenLinks (12%). De overige politieke partijen (PVV, CDA, CU, PvdD en
de SGP) komen niet boven de 10% uit (zie figuur 10). De grootste groep MBO-docenten is volgens deze
onderzoeksresultaten overwegend rechts progressief (VVD) met 20%.
Figuur 10 Politieke voorkeur MB0-docent in percentages (n = 135)

Bron: Dataset ‘Prestatiebeloning’, SPSS (2011)

Als gekeken wordt naar de mate waarin de respondenten het eens zijn met de stelling “Prestatiebeloning
als beleidsmaatregel in de BVE-sector zal de onderwijskwaliteit doen verbeteren” blijkt dat 30% het
ermee eens is en 3% is het hier volledig mee eens (zie figuur 11). Echter geeft 26% aan het ermee
oneens te zijn aangevuld door 20% MBO-docenten welke het helemaal oneens zijn met de stelling. Dit
komt op een verdeling van 33% respondenten welke het eens zijn en 46% welke het oneens zijn met de
stelling. Dit is een verschil van 13% (18 van de 135 respondenten in absolute aantallen).
Eén van de respondenten geeft duidelijk aan dat alleen door middel van prestatiebeloning niet
toegewerkt kan worden naar een verbetering van de onderwijskwaliteit. “Prestatiebeloning voegt niets
toe aan een verbetering van de productiviteit. Geld beter besteden aan ontwikkeling van lesmateriaal”,
aldus de docent. Deze mening wordt ondersteund door meerdere docenten. Een voorbeeld hiervan
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citerend; “Onderwijs is een nuts product en een bedrijfsmatige aanpak leidt, net als de privatisering die
bij andere nutsproducten heeft plaatsgevonden, tot kwaliteitsverlaging en kostenverhoging”.
Figuur 11 Oordeel onderwijskwaliteitsverbetering d.m.v. prestatiebeloning MB0-docent (n = 135)

Bron: Dataset ‘Prestatiebeloning’, SPSS (2011)

Het zelfbeeld is aan de hand van vijf stellingen gemeten. Figuur 12 toont de verkregen resultaten aan de
hand van deze vijf stellingen. De tabel maakt duidelijk dat er in grote mate bij de MBO-docenten sprake
is van het gevoel dat zij over zelfvertrouwen te beschikken (93%). Tevens geven de respondenten aan
gemakkelijk om te kunnen gaan met nieuwe situaties (89%). Zichzelf als capabel, kundig en
professioneel

genoeg

zien

(87%).

Zeventig

procent

geeft

aan

behoefte

te

hebben

aan

professionalisering en groei. Hier geeft 82% aan het lesgeven als een plezierige uitdaging te zien. Het
meest opvallende aan deze resultaten is dat 19% aangeeft geen behoefte te hebben aan
professionalisering en groei binnen het vak. Aangevuld door 18% docenten voor wie het lesgeven niet
meer als een plezierige uitdaging wordt gezien.
Figuur 12 Zelfbeeld MB0-docent in percentages (n = 135)

Bron: Dataset ‘Prestatiebeloning’, SPSS (2011)
*percentages afgerond uit SPSS

Veel van de MBO-docenten grijpen terug naar het bestaande beloningsbeleid; beloningsdifferentiatie. Zij
kaarten aan dat er al goed tot uitstekend les wordt gegeven door enkele docenten. Er moet niet gewerkt
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worden aan een jaarbonus op individueel niveau, maar het inzetten van het bestaande
functiedifferentiatiebeleid. “Ik ga er van uit dat alle docenten in de BVE sector zich een slag in de ronde
werken. Het zou goed zijn als eindelijk een echte salarisverhoging voor een ieder van ons gerealiseerd
zou worden; “De gewone salarissen moeten omhoog het salaris is naar mijn mening te laag. Daarbij gaat
mijn ROC al slecht om met flexibel belang dus hier verwacht ik alleen maar haat en nijd van. Zie mijn
organisatie niet als betrouwbaar om een prestatiebeloning in te voeren” en “Waar is de beloning
gebleven van jaren geleden dat als je goed gewerkt/functioneert had een extra beloning kreeg per jaar”,
aldus MBO-docenten.
De vragen met betrekking op motivatie leiden tot de resultaten weergeven in figuur 13. Alle drie
stellingen tonen dat iets meer dan de helft (54%,58% en 51%) van de MBO-docenten gemotiveerd is bij
zijn/haar beroep en dat het beroep hen voldoening biedt. De tweede groep welke van relatief grote
omvang is, zijn de respondenten welke zéér te spreken zijn over de mate van motivatie bij het beroep en
de mate van voldoening. In totaal geeft 90% aan gemotiveerd te zijn bij het beroep en 83% geeft aan
voldoening te krijgen vanuit het beroep. Van alle respondenten heeft 9% geen mening betreffende
motivatie bij het uitvoeren van zijn/haar baan, 12% kan niet aangeven of de baan voldoening biedt en
16% vind het werk geen uitdaging meer. Opvallend is dat bij alle drie stellingen 2% tot 4% aan geeft het
oneens te zijn met de stelling. De stelling betreffende de mate van voldoening stuit op 2% welke het
geheel oneens zijn. Dit is niet het geval bij de overige stellingen.
Figuur 13 Mate van motivatie MB0-docent in percentages (n = 135)

Bron: Dataset ‘Prestatiebeloning’, SPSS (2011)
*percentages afgerond uit SPSS

Docenten geven tijdens de focusgroep en door middel van de vragenlijsten aan dat motivatie voor een
enkeling een belangrijke factor is. “Als je mensen gemotiveerd en daarmee productief wilt laten zijn moet
je ze prikkelen, uitdagen maar ook belonen. Het geeft een prettig gevoel als je extra gewaardeerd wordt
om wat je doet”. Deze docent staat klaarblijkelijk achter de gedachtegang van het concept van een
mogelijke prestatiebeloning, waarbij hij/zij denkt dat prestatiebeloning een bepaalde mate van motivatie
kan opwekken bij docenten. Een andere docent maakt het volgende duidelijk; “Er gebeuren ongelofelijk
veel ongewaardeerde prestaties door gemotiveerde docenten. Hier mag best waardering voor komen”.
Ook deze docent geeft aan het eens te zijn met een beloning in de vorm van bijvoorbeeld waardering.
Belangrijk is dat er dus wel vraag is naar waardering voor het werk en de capaciteiten van de
professional. Een enkeling geeft het volgende aan; “Door de snelle veranderingen in het MBO ben ik niet
altijd gemotiveerd. De veranderingen zorgen voor onrust”. Deze docenten geven aan dat door de komst
van prestatiebeloning zij juist minder gemotiveerd raken. Door de onrust die het met zich mee brengt.

42

De eerste stelling betreffende rationele keuze toont op welke manier de docenten schatten of
prestatiebeloning voordelig of juist nadelig zal uitpakken voor de eigen situatie en hoe groot deze impact
dan kan zijn in figuur 14. Van alle respondenten geeft 70% aan het helemaal mee oneens (34%) te zijn
of mee oneens (36) te zijn dat prestatiebeloning negatieve gevolgen voor de eigen situatie met zich
meebrengt. Hier tegenover geven 4% van de respondenten aan het ermee eens te zijn. Opvallend is dat
geen van de respondenten aangeven het hier helemaal mee oneens te zijn. De resultaten bij de tweede
stelling tonen een totaalpercentage van 62% respondenten welke het ermee eens zijn (47%) of helemaal
ermee eens zijn (15%) dat zij zullen profiteren van prestatiebeloning indien deze wordt ingevoerd. Een
relatief ruim percentage docenten geeft aan het er niet mee eens of oneens te zijn (24%). Van de gehele
groep MBO-docenten geeft 15% het er helemaal mee oneens te zijn (5%) of mee oneens (10%) te zijn
dat zij zullen profiteren van prestatiebeloning.
Figuur 14 Mate van profiteren MB0-docent in percentages (n = 135)

Bron: Dataset ‘Prestatiebeloning’, SPSS (2011)
*percentages afgerond uit SPSS

Naast deze resultaten zijn er tevens resultaten die tonen welke vorm van prestatiebeloning de
respondenten prefereren. Hier zijn twee vragen over gesteld om te kunnen zien welke combinatie het
meest de voorkeur heeft van de docenten. Zo is af te lezen uit onderstaand figuur 15 welke vormen de
voorkeur krijgt en in welke mogelijke combinatie. Figuur 15 toont dat 43% kiest voor een individuele
beloning en 30% kiest voor een teambeloning. De overige 27% geeft aan dat prestatiebeloning
onwenselijk is. Ook is hiernaast gevraagd welke uitwerking van prestatiebeloning zij zouden willen
ontvangen. Hier geven 11% docenten aan een beloning te willen hebben in de vorm van tijd en 29% zij
behoefte aan professionalisering hebben. De grootste groep docenten (50%) geven aan dat zij het liefst
een prestatiebeloning zouden willen ontvangen in de vorm van geld. Dit zou dus betekenen dat de best
passende beloning voor een grote groep docenten bestaat uit een individuele beloning in de vorm van
geld.
Overigens geeft 10% aan andere oplossingen te hebben, zoals waardering. Ongeveer 4% geeft aan dat
waardering een belangrijke factor is en deze hoeft niet geuit te worden in geld, tijd of professie, maar
bijvoorbeeld een fotolijst in de hal van de school waar staat aangegeven dat deze docent behoort tot een
van de besten. De overige 6% geven verschillende mogelijkheden aan. Door één van de respondenten
wordt gezegd: “Waar is de verhoging gebleven van de gewone salarissen en de eenmalige beloning
voor een docent die het erg goed doet?”.Met andere woorden, een hoger salaris of gebruik van de
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beloningsdifferentiatie waarbij er een periodiek extra wordt toegekend aan een docent ook zou werken.
Een andere toevoeging van kwam echter naar voren als een beloning welke vervolgens als donatie aan
een organisatie geboden kan worden. Hieruit zijn weer connecties met bepaalde organisaties te leggen
welke op zijn tijd kunnen leiden tot gastlessen op de ROC’s. Eveneens wordt aangegeven dat het
investeren in de school, het meubilair, up-to-date lesmateriaal en in extra fte’s een betere optie zou zijn.
Figuur 15 Voorkeur vorm van prestatiebeloning (n = 135)

Bron: Dataset ‘Prestatiebeloning’, SPSS (2011)
*percentages afgerond uit SPSS

De MBO-docenten zijn zeer sceptisch. Mede door afwezigheid van een goed experiment. Zo kwam
namelijk in de focusgroep eveneens naar voren dat de meningen wellicht zouden kunnen veranderen als
docenten een rol zouden kunnen krijgen bij het vormen van het beloningsbeleid. Een rol in de vorm van
het bedenken van alternatieven van verschillende beloningen op individueel of teamniveau.
Naast alle bovengenoemde variabelen is gekeken op welke manier MBO-docenten zichzelf voorzien van
informatie betreffende prestatiebeloning. Figuur 16 (bladzijde 44) weergeeft per bron de mate waarin
deze docenten gebruik maken van de zenders. Opvallend aan de resultaten is dat de MBO-docenten in
grote mate aangeven nooit gebruik te maken van informatievoorziening betreffende prestatiebeloning.
Uit de focusgroep en de vragenlijsten komt naar voren dat de respondenten in mindere mate bezig
houden met informatievoorziening betreffende prestatiebeloning. Tijdens de focusgroep geven de
docenten aan dat zij zichzelf weinig tot bijna nooit verdiepen in het zelf op zoek gaan naar informatie met
betrekking tot prestatiebeloning. De reden volgens deze docenten bestaat voornamelijk uit het argument
dat er tot op heden in de media geen positieve resultaten zijn geweest. Op zoek gaan naar waardevolle
informatie en onderzoeksresultaten zal weinig nieuws opleveren, volgens hen.
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Figuur 16 Informatievoorziening prestatiebeloning (n = 135)

Bron: Dataset ‘Prestatiebeloning’, SPSS (2011)
*percentages afgerond uit SPSS

Terwijl de meeste docenten wel een directe mening hebben over dit onderwerp, zorgen zij dus in geringe
mate voor informatievoorziening betreffende dit onderwerp. Vervolgens geeft een groep docenten aan
maandelijks uit verschillende bronnen informatie te halen betreffende prestatiebeloning.

5.2 Analyse
In deze paragraaf wordt aangegeven welke methoden zijn gebruikt voor de toetsing en analyse van de
hypothesen. Ook worden de analyses uitgevoerd waarbij de hypothesen worden aangenomen of
verworpen.

5.2.1

Methoden van analyse

Om de resultaten te analyseren is gebruik gemaakt van analysetechnieken met behulp van SPSS. In
eerste instantie is gebruik gemaakt van een schaalanalyse met behulp van Cronbach’s alpha om de
betrouwbaarheid van de schaal te toetsen en te zien of de respondenten consistent antwoorden.
Zodoende is de betrouwbaarheid van de gecombineerde schalen gecontroleerd en verantwoord
gebruikt.
Toetsing hypothesen 1, 2, 3, 4, 5
Voor het toetsen van de hypothesen 1 (zelfbeeld), 2 (motivatie), 3 (rationele keuze), 4 (mediagebruik) en
5 (politieke voorkeur) is gebruik gemaakt van de correlatie toets. De correlatie-analyse bekijkt de
samenhang tussen twee ordinale of interval variabelen. In het geval van deze vijf hypothesen, betreft het
interval variabelen. Uit deze analyse komt een uiteindelijke score wordt uitgedrukt in Pearson Correlation
(r). Dit is een getal tussen de -1 en 1. Een score 0 betekent dat er geen enkele samenhang is tussen de
twee variabelen en 1 betekent dat er 100% overeenstemming is tussen de twee variabelen.
In het geval van hypothese 1, 2, 3, 4 en 5 wordt er getoetst of er een verband bestaat tussen de
onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabele (attitude). En zo ja, hoe sterk is deze samenhang
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tussen de twee variabelen. Aanvullend is te zien of het verband significant (p < 0.05) verband is. Dit
geeft aan of er sprake is van een duidelijke afwijking.
Toetsing hypothesen 6, 7 en 8
Om hypothesen 6 (sector Economie – sector Zorg & Welzijn), 7 (man – vrouw) en 8 (≤ 49 - ≥50) te
analyseren, wordt een T-toets uitgevoerd. Er is gebruik gemaakt van ‘Independent-Sample T-test’ in
SPSS. Deze wordt gebruikt om na te gaan of er verschil is tussen de gemiddelden binnen twee groepen
van de populatie. En zo ja, of dit verschil significant is (p < 0.05). Indien er een significant verschil is, kan
de hypothese worden aangenomen.
Toetsing hypothesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Naast de correlaties en T-toetsen wordt gebruik gemaakt van een regressie analyse. Zodoende worden
de causale verbanden tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabelen getoetst. Een regressie
analyse wordt in meer specifieke onderzoekssituaties gebruikt, als voldaan is aan enkele assumpties. Zo
moet de N minimaal 15 respondenten per predictor bevatten. Verder moet er voldaan zijn aan
assumpties betreffende normaliteit (sprake van een normaal verdeling), lineairiteit (het verband tussen
de afhankelijke en onafhankelijke variabelen, moet een lineair verband tonen), onafhankelijke
waarnemingen en homoscedasticiteit (de variantie van de residuen is gelijk voor alle mogelijke waarden
van de onafhankelijke variabelen). Als aan alle voorwaarden is voldaan (zoals in dit geval) dan kan
worden geanalyseerd in hoeverre de afhankelijke variabele kan worden voorspeld uit een aantal
predictoren.
De predictoren zijn de voorspellende variabelen in het regressiemodel, zoals zelfbeeld en motivatie.
Deze regressie analyse wordt ook uitgevoerd omdat dit een meer krachtige analysetechniek is dan de
correlatie of T-toets. Zodoende is het meer gegrond om op basis van een regressie analyse uitspraken
te doen. Aan de hand van de uitkomsten uit deze analyse kunnen de vooraf opgestelde hypothesen
bevestigd worden of niet bevestigd.

5.2.2

Analyse onderzoeksresultaten

Onderstaand zullen de analyses en bijbehorende resultaten worden weergeven. Tevens worden de
verwachtingen in de vorm van hypothesen bevestigd of niet bevestigd.
5.2.2.1

Correlaties

Voor de toetsing van hypothesen 1 tot en met 5 is de correlatie analyse uitgevoerd. Tabel 7 toont een
overzicht van de onafhankelijke variabelen in verband tot de afhankelijke variabele in een correlatietabel.
Tabel 5 Correlatietabel (n=135)
Variabelen

1

2

3

4

5

1. attitude

*

2. zelfbeeld

.127

3. motivatie

.054

.733**

4. rationele keuze

.522 **

.306**

.205*

5. kwalitatief media

- ,145***

-.131

-.151

.062

6. politieke voorkeur

.199*

.133

.012

.177

.181*

p <.05, ** p <.01,*** p <.10 (one-tailed)
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Aan de hand van de correlatietabel wordt duidelijk dat de attitude ten opzichte van prestatiebeloning
sterk correleert met de mate van een rationele keus maken. Ook de politieke voorkeur correleert in
geringe mate met de attitude. Eveneens is af te lezen dat er een marginaal negatief verband is met de
mate waarin MBO-docenten gebruik maken van kwalitatieve informatiebronnen. Als gekeken wordt naar
de overige relaties is af te lezen motivatie en het zelfbeeld (r=.733) een sterk verband met elkaar
hebben. De rationele keuze en het zelfbeeld (r =.306) tonen een zwak verband. De rationele keuze
correleert ook zwak met de motivatie (r=.205).
Tussen een aantal variabelen is er wel sprake van een bepaalde mate van samenhang. De politieke
voorkeur en de motivatie (r=.012) tonen enkel bijna geen verband. Ook is er nauwelijks sprake van een
samenhang tussen de rationele keuze en het gebruik van kwalitatieve informatie zenders nauwelijks
(r=.0.62). Motivatie en de attitude tonen echter ook geen sterke mate van samenhang (r.054). De overige
variabelen tonen nauwelijks een verband met een de afhankelijke variabele, attitude of met de andere
onafhankelijke variabelen.
Zelfbeeld
Met behulp van de resultaten van de correlatie analyse betreffende het zelfbeeld (r =.127; p >.05). Dit
duidt op een zwak verband tussen de twee variabelen waarbij het significantie niveau groter is dan de
alpha van 0.05. Zodoende kan er geconcludeerd worden dat er nauwelijks een significant verband
tussen attitude en het zelfbeeld bestaat. Hypothese 1 wordt hierbij verworpen.
Hypothese 1
“Naarmate MBO-docenten een positief zelfbeeld hebben, zullen zij een positieve attitude
hebben ten opzichte van prestatiebeloning”

Motivatie
Voor het verband tussen de motivatie en de attitude ten opzichte van prestatiebeloning, toont de
correlatietabel nauwelijks verband (r = 0.054; p >.05). Ook hier is geen sprake van een significant
verband tussen de twee variabelen. Hypothese 2 wordt hierbij verworpen.
Hypothese 2
“Naarmate MBO-docenten gemotiveerder in hun werk als leraar zijn, zullen zij een positieve
attitude hebben t.o.v. prestatiebeloning”.

Rationele keuze
De correlatietabel duidt een redelijk sterk verband aan, welke eveneens erg significant is ( r =.533; p
<.01). Dit betekent dat naarmate docenten denken te gaan profiteren van prestatiebeloning, zij er met
een positievere blik tegen over gaan staan. Hypothese 3 wordt bij deze bevestigd.
Hypothese 3
“MBO-docenten welke denken te profiteren van prestatiebeloning, zullen een positieve
attitude hebben ten opzichte van prestatiebeloning”.
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Kwalitatieve informatievoorziening
Uit de gegevens uit de correlatietabel is af te lezen dat het kwalitatief gebruik van informatiebronnen een
geringe mate van een samenhang (r.= -.145) vertoont met de attitude ten opzichte prestatiebeloning.
Deze correlatie analyse is tweezijdig getoetst en toont een significantieniveau van p=.096. Deze geeft
aan dat er geen significant verband zou bestaan. Wanneer dezelfde toets eenzijdig zal worden
uitgevoerd, zal sprake zijn van hetzelfde significantieniveau. Bij eenzijdig toetsen geldt echter dat een pwaarde kleiner dan .10 wordt aangeduid als significant. In dit geval is er dus sprake van een negatief
significant verband (r.= -.145; p <.10) bij een eenzijdige toets. Hiermee is de vierde hypothese dus
bevestigd.
Hypothese 4
“Naarmate

MBO-docenten

kwalitatief

goede

mediazenders

gebruiken

als

bron

van

informatievoorziening betreffende prestatiebeloning, zullen zij een negatieve attitude hebben ten
opzichte van prestatiebeloning in het onderwijsveld”.

Politieke voorkeur
Het verband tussen de attitude ten opzichte van prestatiebeloning en de politieke voorkeur toont een
verband van r =.199. Eveneens is dit verband als significant aan te duiden aangezien er sprake is van
een alpha van p = 0.022. Naar aanleiding van deze resultaten kan gezegd worden dat hoe rechtser de
MBO-docenten zijn op de politieke schaal, des te positiever kijken ze tegen prestatiebeloning aan (r =
.199; p <.05). Hypothese 5 wordt hierbij bevestigd.
Hypothese 5
“Naarmate MBO-docenten politiek rechts-progressief georiënteerd zijn, zullen zij een positieve
attitude hebben ten opzichte van prestatiebeloning als beleidsmaatregel in het onderwijsveld”.

5.2.2.2

T-toetsen

Toetsing hypothesen 6, 7 en 8
Om hypothesen 6, 7 en 8 te toetsen, wordt gebruik gemaakt van de T-toets. Er wordt gekeken of het
verschil in gemiddelden tussen twee verschillende groepen (in dit geval: mannen/vrouwen, sector
Economie/sector Zorg & Welzijn en ≤ 49 jarigen/ ≥50 jarigen).
Tabel 6 T-toetsen (n=135)
groep
1. Geslacht

2. Leeftijd

3. Sector

*

Gem.

SD

N

t

Sig. (2-zijdig)

man

4,71

3,13

80

-1,653

.087***

vrouw

5,57

2,55

53

≤ 49 jarigen

5,89

2,54

55

2,934

.004*

≥ 50 jarigen

4,46

3,07

78

Economie

4,80

3,05

44

-1,061

.292

Zorg & Welzijn

5,43

2,66

46

p <.05, ** p <.01,*** p <.10 (one-tailed)
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Geslacht man/vrouw
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat wanneer de gemiddelden van de mannen en vrouwen worden
vergeleken, de vrouwen (μ = 5,57) hoger scoren dan de mannen (μ = 4,71). Opvallend is dat het
gemiddelde van de vrouwen hoger ligt, dan bij de mannen. Hetgeen een beeld toont dat de vrouwen in
deze steekproef juist positiever tegenover prestatiebeloning staan dan de mannen. Wat uit de literatuur
naar voren komt, wordt niet zichtbaar in deze steekproef. In dit geval is er geen sprake van een
significant verschil bij tweezijdig toetsen. Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat
de hypothese hierbij niet is bevestigd.
Hypothese 7
“Vrouwen zullen een meer negatieve attitude hebben ten opzichte van prestatiebeloning in
het onderwijsveld, dan mannen”.

Leeftijd ≤ 49 jarigen/ ≥50 jarigen
Ook is gekeken naar verschillen tussen twee leeftijdsgroepen. Waarbij de verwachting is dat een docent
boven de 50 jaar een meer negatieve attitude zal hebben ten opzichte van prestatiebeloning dan een
docent jonger dan 50 jaar. Het verschil in gemiddelden bedraagt 1,43 waarbij de vijftigjarigen een
gemiddelde tonen van μ = 4,46 en de jongere docenten een μ = 5,89. Er is hier een duidelijk verschil
tussen de twee groepen waarbij naar voren komt dat de docenten ≥ 50 negatiever ten opzichte van
prestatiebeloning staan dan de docenten jonger dan 50. De toets laat zien dat er hier sprake is van een
zeer significant verschil tussen de twee groepen (p = .004**), hetgeen aanduidt dan de hypothese wordt
bevestigd.
Hypothese 8
“MBO-docenten ouder dan 50 jaar, zullen een negatieve attitude hebben ten opzichte van
prestatiebeloning als beleidsmaatregel in het onderwijsveld”.

Sector Economie/sector Zorg & Welzijn
Als je naar tabel 6 kijkt, is af te lezen dat de gemiddelden uit de twee sectoren verschillen. Sector
Economie heeft hierbij een kleiner gemiddelde (μ = 4,80) en het gemiddelde van de sector Zorg &
Welzijn licht hoger (μ = 5,43). Er is geen sprake van een significant verschil (p = .292) tussen de twee
sectoren. Deze tabel toont dat de docenten uit de sector Zorg & Welzijn volgens de resultaten juist iets
positiever staan ten opzichte van prestatiebeloning dan de docenten uit de sector Economie. Zodoende
wordt deze hypothese niet bevestigd.
Hypothese 8
“MBO-docenten welke werkzaam zijn in de sector Economie, zullen een meer positieve
attitude dan hebben MBO-docenten werkzaam in de sector Zorg & Welzijn”.

5.2.2.3

Regressie analyse

Toetsing hypothesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Zoals eerder aangegeven is naast de correlaties en T-toetsen gebruik gemaakt van een lineaire
regressieanalyse. Door middel van de correlaties is het verband tussen meerdere variabelen
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beschreven. Deze samenhang kan ook gebruikt worden om de waarde van de ene variabele te
voorspellen uit een andere variabele. Hierbij worden de verschillende onafhankelijke variabelen,
gecontroleerd onder geslacht en leeftijd in het regressiemodel. Zodoende worden er in tabel 7 (blz.50)
vijf regressiemodellen weergeven en uiteindelijk een afsluitend regressiemodel waar een aantal van de
onafhankelijke variabelen in worden meegenomen met de afhankelijke variabele, eveneens
gecontroleerd voor geslacht en leeftijd.
Model 1: Zelfbeeld
Uit de Model Summary komt naar voren dat de adjusted R square = .078. Met andere woorden;
ongeveer 8% van de variatie betreffende de attitude ten opzichte van prestatiebeloning kan verklaard
worden door verschillen in leeftijd, geslacht en het zelfbeeld van de docenten. Het regressiemodel
a
zelfbeeld is significant (F = 4,70 en p = 004 ). Zoals verwacht is in model 1 af te lezen dat het effect van

zelfbeeld op de afhankelijke variabele, de attitude, niet significant wordt gemodereerd (B = .684 en p =
.156). Hypothese 1 wordt in model 1 en model 6 onder controle van geslacht en leeftijd niet bevestigd.
Model 2: Rationele keuze
Volgens de Model Summary kan 31% van de variatie betreffende de attitude ten opzichte van
prestatiebeloning verklaard worden door verschillen in leeftijd, geslacht en de rationele keuze van de
a
docenten. Het regressiemodel rationele keuze is significant (F = 20,29 en p = 000 ). Zoals verwacht is

in model 2 af te lezen dat het effect van de rationele keuze op de afhankelijke variabele, de attitude, een
significant effect toont (B = .867 en p = .000). Ditzelfde effect is terug gevonden door middel van de
correlatie. Ook in het totale regressiemodel is een sterk significant effect gevonden voor rationele keuze
( B = .857 en p = .000). De data ondersteunt hypothese 2 nogmaals en bevestigd deze.
Model 3: Motivatie
Uit de Model Summary komt naar voren dat de adjusted R square = .069 en dus ongeveer 7% van de
variatie betreffende de attitude ten opzichte van prestatiebeloning kan verklaard worden door verschillen
in leeftijd, geslacht en de motivatie van de docenten. Zoals verwacht is in model 3 af te lezen dat het
effect van motivatie op de afhankelijke variabele, attitude, niet significant wordt gemodereerd (B = .342
en p = .375). Onder controle van geslacht en leeftijd in regressie model 3 en model 6 wordt hypothese 3
niet bevestigd.
Model 4: Mediagebruik
Zoals verwacht is in model 4 af te lezen dat het effect van het gebruik van kwalitatieve bronnen op de
afhankelijke variabele, attitude, een negatief significant effect toont (B = -.677 en p = .016). Hetgeen
betekent dat hypothese 4 ook bevestigd wordt volgens regressiemodel 4. Opvallend is dat de data toont
dat docenten welke in mindere mate gebruik maken van kwalitatieve bronnen met betrekking tot
prestatiebeloning, ook een significant effect tonen ( B= .594 en p = .019). Een verklaring hiervoor zou
kunnen zijn dat docenten welke zich concentreren op vormen van massamedia, welke minder kwalitatief
en betrouwbaar van aard zijn, ook alleen in aanraking komen met de ‘negatieve’ facetten van
prestatiebeloning.
Model 5: Politieke voorkeur
a
Het regressiemodel rationele keuze is significant (F = 3,81 en p = 002 ). In model 5 af te lezen dat het

effect van de politieke voorkeur op de afhankelijke variabele, attitude, een significant effect laat zien voor
de rechts-progressieven (B = 2,078 en p = .009). De data toont tevens een significant effect aan voor de
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rechtsconservatieven (B = 1,453 en p = .086). In het totale regressiemodel is duidelijk waar te nemen dat
onder controle van alle overige onafhankelijke variabelen de significantie iets minder wordt voor de
rechts-progressieven (B = 1,651 en p = .017). In het geval van de rechts-conservatieven is er sprake van
een nog groter verschil in variantie (B = .899 en p = .232). Al met al weergeven beide modellen een
significant effect voor de rechts-progressieven en wordt hypothese 5 dus bevestigd. De dummy
variabelen tonen hierbij de stijging (B) naarmate de docent rechtser is.
Model 6: totale regressiemodel
a
Het totale regressiemodel is significant (F = 7,27 en p = .000 ). Uit het totale regressiemodel komen

dezelfde conclusies naar voren als uit de correlaties. Rationele keuze (B = .857 en p = .000) , de
politieke voorkeur (B = 1,651 en p = .017), de leeftijd (B = -.053 en p = .059) en het gebruik van
kwalitatieve bronnen (B = -.694 en p = .005) tonen allen een significant effect, gecontroleerd onder
controlevariabelen.
Om samenvattend een beeld te tonen welke hypotheses zijn aangenomen naar aanleiding van de
analyses, zie figuur 17.
Figuur 17 Theoretisch model na analyses

Bron: Prestatiebeloning; een attitudeonderzoek(2011)
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Tabel 7 Lineaire regressie (n=133)
Variabelen

Model 1

Model 2

(n=133)

Model 3

(n=133)

(n=133)

B

SE

6,69

2,38**

geslacht

.928

.511***

.726

leeftijd

-.083

.031**

-.064

zelfbeeld

.808

.715

-.154

.438

motivatie

-.133

.570

constante

rationele keuze

B

SE
7,06

Model 5

(n=133)

Model 6

(n=133)

(n=133)

B

SE

B

SE

B

SE

B

SE

6,88

1,72**

8,54

1,57**

8,38

1,63**

6,92

2,07**

.445

.737

.440***

.873

.500***

1.167

.526*

.871

.466***

.027**

-.062

.026*

-.071

.030*

-.091

.030**

-.053

.028*

-.173

.622

2,06**

.881

Model 4

.136**

-.119

.341

-.145

.486

.876

.133**

.857

.136**

.276*

.694

.244**

.251*

.329

.223

kwalitatief

kwal.

media

minder kwal.

politieke

l.p.(ref.)

-

-

-

-

voorkeur

m.c.

.979

1,227

1,120

1,060

m.p.

.285

.629

.521

.569

r.c.

1,453

.839***

.899

.748

r.p.

2,078

.749**

1,651

.680*

-.677
.594

R2

.099

Sig. model

.009**

*

.321

.321

.132

.154

.398

.000**

.000**

.001**

.002**

.000**

p <.05, ** p <.01,*** p <.10 (one-tailed)
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6. Conclusie, discussie en aanbevelingen
In dit afsluitende hoofdstuk worden de resultaten teruggekoppeld naar de onderzoeksvragen welke aan
het begin van dit onderzoek zijn opgesteld. Naast beantwoording van de onderzoeksvragen wordt
aandacht besteedt aan mogelijke beperkingen van dit onderzoek. Tevens wordt aangegeven op welke
punten vervolgonderzoek wenselijk is.

6.1 Conclusie
Uit dit onderzoek blijkt dat de attitude omtrent prestatiebeloning niet gemakkelijk te onderzoeken is.
Voorgaande onderzoeken over prestatiebeloning ontbreken en de aanwezige resultaten worden sterk
gemanipuleerd door zwakke methodologische aspecten. Tevens is er in geringe mate gebruik gemaakt
van theoretische grondslagen. Zodoende is de kwaliteit van aanwezige onderzoeksresultaten
betreffende prestatiebeloning minder sterk. In dit onderzoek is daarom specifiek met behulp van
theorieën gezocht naar sterke, aantoonbare resultaten. Deze theorieën (zelfbeeldtheorie, rationele
keuzetheorie, motivatietheorie en theorie van framing) hebben een belangrijke rol gespeeld in het
vormen van de hypothesen. Enkele factoren welke een mogelijke rol kunnen spelen bij de attitude ten
opzichte

van

prestatiebeloning,

zijn

getoetst.

Middels

een

focusgroep,

interviews

met

beleidsmedewerkers en digitale enquêtes onder MBO-docenten is data verkregen. Uit de
onderzoeksresultaten blijkt dat prestatiebeloning over het algemeen negatief beoordeeld wordt met een
gemiddelde van een 5.1. De negatieve beoordelingen kunnen verschillende dingen inhouden. Ten
eerste, kan het zijn dat prestatiebeloning negatief is beoordeeld door verschillende docenten, omdat zij
meer betrokken zijn als docent door lidmaatschap aan een bepaalde beroepsvereniging. Hierdoor
hebben zij een meer felle mening. Ten tweede, is het mogelijk dat de docenten welke een lage
beoordeling geven aan prestatiebeloning als beleidsmaatregel dit doen door een tekort aan
informatievoorziening betreffende de inhoud van prestatiebeloning. Hierdoor wordt er op basis van ‘het
gevoel’

een attitude gevormd. Voorafgaand aan dit onderzoek zijn er drie centrale vragen met

betrekking op prestatiebeloning opgesteld. Onderstaand worden deze centrale vragen beantwoord.
In welke mate hebben leraren op de ROC’s een positieve attitude ten opzichte van de invoering van
‘prestatiebeloning’?
Het oordeel met betrekking op prestatiebeloning ligt precies verdeeld; de helft van de docenten heeft
een negatieve attitude en de andere helft een positieve ten opzichte van prestatiebeloning. Het
gemiddelde rapportcijfer dat door de MBO-docenten wordt gegeven is een 5,1. Dit duidt op een
onvoldoende en een negatieve attitude ten opzichte van prestatiebeloning. Met prestatiebeloning beoogt
het beleid zich te richten op een verbetering van de onderwijskwaliteit. Iets minder dan de helft van de
docenten (46%) geeft aan het er niet mee eens te zijn dat de onderwijskwaliteit zal verbeteren door
middel van prestatiebeloning. Voor het Nederlands onderwijsbeleid is het van belang te weten waarom
docenten het hier niet mee eens zijn en of er wellicht een andere mogelijkheid is tot
onderwijskwaliteitsverbetering. Voor het Nederlandse beleid omtrent het ontwikkelen van experimenten
kan het cruciaal zijn te weten op welke factoren ingezet moet worden om de attitude ten opzichte van
prestatiebeloning te beïnvloeden. Zodoende kan er rekening gehouden worden met het onderwijsveld
alsmede het beleidsveld. De volgende vraag zal hierop ingaan.
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Waar moet het Nederlandse beleid betreffende prestatiebeloning in het onderwijsveld op inzetten?
Het Nederlandse beleid met betrekking op prestatiebeloning gaat teveel uit van de beleid- en
bestuurderskant. Voor de docenten is het van belang, zo komt naar voren uit de focusgroep, dat er
behoefte is aan inmenging en betrokkenheid bij het vormen van mogelijke experimenten. De docenten
willen graag een rol een spelen. Zo kunnen de docenten naar voren brengen wat de argumenten zijn om
prestatiebeloning negatief te beoordelen. Zodoende kan het beleid waar mogelijk rekening houden met
de verschillende argumenten en typen ‘docenten’ bij het vormen van de experimenten.
Uit dit onderzoek komt naar voren dat docenten ouder dan 50 jaar negatief tegenover prestatiebeloning
staan. Ook komt naar voren dat docenten welke denken te profiteren van prestatiebeloning positief staan
ten opzichte van prestatiebeloning. Het zelfbeeld en de motivatie van docenten hebben nauwelijks
verband met de attitude ten opzichte van prestatiebeloning. Wel komt naar voren uit de
onderzoeksresultaten dat motivatie en zelfbeeld wel samenhang tonen met de rationele keuze. Dit zou
een aspect kunnen zijn om mee te nemen in een mogelijk vervolgonderzoek naar de attitude ten
opzichte van prestatiebeloning. Docenten welke over het algemeen een rechtse politieke voorkeur
hebben, zijn eveneens positief over prestatiebeloning. De rol van media kan tevens worden bezien door
het beleidsveld; docenten welke regelmatig gebruik maken van kwalitatieve bronnen stuiten op
voornamelijk negatieve facetten van prestatiebeloning en zijn zich niet bewust van mogelijk ‘positieve’
resultaten. Zodoende hebben deze docenten een negatief beeld ten opzichte van prestatiebeloning.
Vrouwelijke MBO-docenten zijn niet, zoals uit de theorie naar voren wordt gebracht, minder strijdlustig
en/of competitief dan mannen. De onderzoeksresultaten tonen juist aan dat de vrouwelijke docenten
positiever ten opzichte van prestatiebeloning staan dan mannen. Een verklaring hiervoor kan gevonden
worden in het feit dat vrouwen de laatste jaren zich qua werkveld en werkhouding gelijkwaardig zijn gaan
gedragen aan de mannen. Ook de vrouwen gaan in de hedendaagse samenleving de strijd aan en
competitie om hogerop te komen. Tevens is er niet in grote mate sprake van verschillen tussen de
sectoren Economie en Zorg & Welzijn. Als gekeken wordt welke vorm van prestatiebeloning de voorkeur
krijgt, dan is dit de individuele beloning in de vorm van geld of professionalisering. Samenvattend zou
het Nederlandse beleid betreffende prestatiebeloning moeten inzetten op;


Het verbeteren van de situatie van oudere (≥ 50 jaar) docenten; alternatieven en/of
aantrekkelijke

aspecten

verwerken

in

(de

experimenten)

het

beleid

betreffende

prestatiebeloning.


Rekening houden met de ‘kosten-en-baten-afweging’ welke zullen spelen bij de individuele
docenten; als de kosten zo laag mogelijk worden gehouden en de baten zo hoog mogelijk voor
de docenten, waarbij voor een eenieder een gelijke kans is om van de voordelen te profiteren.



Rechts politiek georiënteerde docenten zijn over het algemeen positief; het beleid kan indirect
gebruik maken van deze informatie en zou hier voordeel mee kunnen doen bij het aannemen
van bijvoorbeeld docenten in de toekomst.



Een andere manier van gebruik van media als informatiebron; er is behoefte aan kwalitatief
goede onderzoeksresultaten in de media rondom het concept ‘prestatiebeloning’.



Onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke docenten betreffende de acceptatie van
prestatiebeloning is niet van belang bij het ontwerpen van experimenten rondom
prestatiebeloning.



Ook is het niet van belang de experimenten rondom prestatiebeloning sector-specifiek in te
richten.
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Een individuele beloning krijgt de voorkeur in de vorm van geld of professionalisering; maar
aangezien er sprake is van een specifieke beloning, kan is het beter om verschillende varianten
van prestatiebeloning voor te leggen aan docenten. Hierdoor hebben de docenten vrijheid in
het kiezen van een waardevolle beloning voor hen.

Welke factoren zijn van invloed op de attitude van leraren ten aanzien van de maatregel
‘prestatiebeloning’?
Het is van belang te weten welke factoren van invloed zijn op de attitude van docenten ten aanzien van
de beleidsmaatregel prestatiebeloning. Zodoende kan er rekening worden gehouden met factoren in
vervolgonderzoek omtrent prestatiebeloning en/of bij het ontwerp van experimenten. Factoren welke in
geringe mate of geen invloed hebben op de attitude betreffende prestatiebeloning zijn het zelfbeeld, de
motivatie, het geslacht en de sector waarin de docenten werkzaam zijn. Uit de resultaten komt naar
voren dat de rationele keuze, de leeftijd, de politieke oriëntatie en de mate van kwalitatieve
informatievoorziening van invloed zijn op de attitude omtrent prestatiebeloning.


MBO-docenten welke denken te profiteren van prestatiebeloning, hebben een positieve attitude
ten opzichte van prestatiebeloning.



MBO-docenten ouder dan 50 jaar, zullen een negatieve attitude hebben ten opzichte van



Naarmate MBO-docenten politiek rechts-progressief georiënteerd zijn, hebben zij een positieve

prestatiebeloning als beleidsmaatregel in het onderwijsveld.
attitude ten opzichte van prestatiebeloning als beleidsmaatregel in het onderwijsveld.


Naarmate

MBO-docenten

kwalitatief

goede

mediazenders

gebruiken

als

bron

van

informatievoorziening betreffende prestatiebeloning, hebben zij een negatieve attitude ten
opzichte van prestatiebeloning in het onderwijsveld.

6.2 Discussie & aanbevelingen
In deze paragraaf wordt het onderzoek geëvalueerd ten aanzien van de sterke en zwakke punten
rondom het onderzoek en de resultaten. Eveneens worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek
gedaan.
Wetenschappelijke basis
Dit onderzoek is gebaseerd op literatuuronderzoek naar wetenschappelijke theorieën aangevuld door
verkregen kwalitatieve informatie vanuit beleidsmedewerkers en het onderwijsveld. Door een selectie te
maken van relevante theorieën en de empirische ondersteuning voor deze theorieën te achterhalen, is
achterhaald of deze theorieën werkelijk te verbinden zijn aan het centrale onderwerp van dit onderzoek,
de attitude ten opzichte van prestatiebeloning. Met behulp van wetenschappelijke theorieën is er dus
sprake van een sterke wetenschappelijke basis. Een zwaktepunt is dat er sprake is van selectie van
enkel een aantal theorieën. Dit geeft een beperkte blik vanuit de sociologische theorieën en literatuur
aangezien er gebruik is gemaakt van enkel vier theorieën.
Betrouwbaarheid, onderzoeksmethoden en representativiteit
De

onderzoeksmethoden

zijn

nauwkeurig

beschreven,

waardoor

het

onderzoek

inzichtelijk,

controleerbaar en hiermee betrouwbaar is geworden. Daarnaast is het onderzoek gebaseerd op
meerdere databronnen; interviews met twee beleidsmedewerkers, een focusgroep en 135 MBOdocenten. Door de attitude van de MBO-docenten te onderzoeken met zowel beleidsmedewerkers als
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MBO-docenten is een minder subjectief beeld ontstaan. Deze manieren van triangulatie dragen bij aan
de betrouwbaarheid van het onderzoek.
Het gebruik van NetQ is een snelle manier geweest om in korte tijd respondenten te benaderen. Gunstig
is het dat de verkregen data tijdbesparend en efficiënt geëxporteerd kon worden naar SPSS. Het enige
nadeel behorende bij het gebruik van NetQ is dat er geen terugkoppeling en/of contact gezocht kan
worden met respondenten. Dit kan alleen als er gebruik gemaakt wordt van een bestaand panel van
respondenten.
Het aantal vragenlijsten met 135 respondenten is conform de norm voor attitude onderzoek en draagt bij
aan de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van het onderzoek (Baarda e.a., 2005). De semigestructureerde interviews met beleidsmedewerkers zijn uitgevoerd met behulp van een topiclijst,
waardoor subjectiviteit in bepaalde mate is bestreden. Gezien de respondenten kan worden
geconcludeerd dat er sprake is van een redelijke mate van representativiteit. Dit blijkt uit de tabel waarin
de leeftijdsverdeling en verdeling van het geslacht van de 135 respondenten zijn vergeleken met MBOdocenten in de totale BVE-sector. Wel is de sector Landbouw sterk ondervertegenwoordigd. Voor
vervolgonderzoek is het aan te raden om gericht op zoek te gaan naar respondenten uit de groene
sector, zodat ook zij hun oordeel kwijt kunnen (als zij dat willen).
Selectieprocedure
Bij de selectieprocedure van respondenten is er mogelijk sprake van selectiviteit, omdat een groep
respondenten via de vakbond BVMBO zijn geworven. De respondenten zijn dus vakbondsleden, welke
meer betrokken zijn dan MBO-docenten welke geen lid zijn van een beroepsverenging. Hiernaast is
gebruik gemaakt van Social Media om de vragenlijst te verspreiden. Door middel van LinkedIn is het
mogelijk om vragenlijsten te verspreiden onder professionals. Het nadeel dat echter kleeft aan Social
Media is dat er geen uitspraken gedaan kunnen worden over de respons.
Selectiviteit zou daarnaast opgetreden kunnen zijn vanwege het feit dat de respondenten voor een groot
deel mannen zijn. Het aantal vrouwelijke respondenten (40%) was respectievelijk minder dan mannen
(60%). Hierdoor kan geconcludeerd worden dat de vrouwelijke respondenten ondervertegenwoordigd
zijn. Voor vervolgonderzoek wordt aangeraden een evenredig verdeeld aantal respondenten naar
geslacht op te nemen in het onderzoek.
Aanbevelingen beleid & onderzoek
Voorgaande onderzoeken over prestatiebeloning hebben diverse definities gebruikt voor de term
prestatiebeloning. Hierdoor is de kennis over prestatiebeloning in het onderwijsveld ongestructureerd,
inconsistent en incompleet. In toekomstige onderzoeken zou één bepaalde beschrijving van
prestatiebeloning moeten worden toegepast in diverse onderzoekssituaties, zodat de kennis over
prestatiebeloning vergelijkbaar en accumulatief wordt. Eerder werd al aangegeven dat prestatiebeloning
een paraplubegrip is. Echter, dit veroorzaakt bij vele docenten teveel onduidelijkheid. Ook in de
focusgroepen wordt aangehaald dat het niet duidelijk is wat de docenten precies moeten verstaan onder
prestatiebeloning. Dit mondt vervolgens uit in een negatieve houding ten opzichte van prestatiebeloning.
Voor verder onderzoek is het tevens nuttig en bruikbaar om soortgelijk onderzoek als dit onderzoek uit te
voeren, maar dan op verschillende onderwijsniveaus [PO, VO, MBO, HO]. Zodoende kan over het
geheel een beeld worden geschetst waaruit bruikbare onderzoeksbevindingen naar voren kunnen
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komen. Zo kan het zijn dat docenten in het hoger onderwijs wel positief staan ten opzichte van
prestatiebeloning en de docenten in het primair onderwijs juist niet. Prestatiebeloning vergt tijd en
onderzoek naar motieven, attitudes en het ‘gevoelsmatige’ waarom docenten voor iets gaan.
Dit onderzoek is kwantitatief van aard. In de toekomst is het aan te bevelen een combinatie te maken
van kwalitatief onderzoek, waarbij meerdere focusgroepen gehouden worden met zowel MBO-docenten
als beleidsmedewerkers. Zodoende is er een nog betrouwbaarder beeld over de zaken die ‘spelen’.
Naast deze focusgroepen kunnen eveneens interviews gehouden worden met leden in het onderwijsveld
welke tijdens dit onderzoek niet aan bod zijn gekomen. De bestuurders, directies en het ondersteunend
personeel. Allen werken in het onderwijsveld en hebben een mening betreffende prestatiebeoordeling.
Aan het beleid de taak om deze mening te ontfutselen en te vormen naar een goed doordachte
beleidsmaatregel als prestatiebeloning.
Het aantal vrouwelijke respondenten (40%) was minder dan mannen (60%). Hierdoor is kan
geconcludeerd worden dat de vrouwelijke respondenten ondervertegenwoordigd zijn en dus wordt voor
vervolgonderzoek aangeraden een evenredig verdeeld aantal respondenten naar geslacht op te nemen
in het onderzoek.
Voor het onderwijsbeleid is het van belang dat zij zich richten op het invoeren van een mogelijke
prestatiebeloning is het van belang dat enkele ‘vage’ zaken helder worden. Hiermee wordt bijvoorbeeld
gewezen op enkele cruciale vragen; over welke aspecten beschikt een ‘goede’ docent? Welke
elementen verhogen de onderwijskwaliteit van docenten? Wat trekt oudere docenten aan in hun beroep
als docent? Wat kan er beleidsmatig nog mogelijk veranderd worden betreffende salaris- en
beloningsstructuren binnen het onderwijsveld?
Voordat er geëxperimenteerd wordt, is het sterk van belang te weten wat de MBO-docenten beweegt en
waarom zij negatief of juist positief tegenover prestatiebeloning staan. Uit de onderzoeksresultaten komt
naar voren dat de grootste groep MBO-docenten kiest voor een individuele beloning - mocht deze
worden ingevoerd - in de vorm van geld of professionalisering. Aan het beleid om hier vorm aan te
geven, bijvoorbeeld door verschillende varianten aan te bieden op schoolniveau, teamniveau en
individueel niveau, bij het inrichten van de experimenten rondom prestatiebeloning. Hierdoor worden er
keuzemogelijkheden geboden aan de docent en aan het schoolbestuur.
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Bijlage 1 Beleidscontext
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Beleidscontext en rapporten
Het huidig kabinet Rutte-Verhagen I niet plots komen aanzetten met het idee van een maatregel als
prestatiebeloning in te voeren om de onderwijskwaliteit te verbeteren. In het regeerakkoord ‘Samen
werken, samen leven’ van het vorig kabinet (kabinet Balkenende IV, 2007 – 2010) stonden al plannen
aangegeven met betrekking tot verbetering van de onderwijskwaliteit. In het kader van verbetering van
de onderwijskwaliteit werden de onderwerpen als belonings- en functiedifferentiatie en professionaliteit
docent, en ruimte voor maatwerk al in het licht gezet. Geciteerd zoals in het regeerakkoord 2007-2010:
“Het streven is te komen tot vermindering van de werkdruk en verhoging van de kwaliteit in het onderwijs.
Hiervoor zal een actieplan mede gericht op de lange termijn worden geformuleerd. Een breed samengestelde
commissie zal gevraagd worden daarvoor bouwstenen aan te leveren. Onderwerpen die daarbij in samenhang
aandacht verdienen zijn: het lerarentekort, kwaliteit lerarenopleidingen, belonings- en functiedifferentiatie,
loopbaanperspectief, omvang lestaak, hoeveelheid contacturen, ruimte voor individuele leerlingbegeleiding,
onderwijsontwikkeling en professionaliteit docent, en ruimte voor maatwerk”.
Bron: Regeerakkoord CDA: Samen werken, samen leven ( 2007)

Rapport Rinnooy Kan (2007) en het Actieplan LeerKracht (2008)
Uit het regeerakkoord ‘Samen werken, samen leven’ volgde vervolgens het ‘Actieplan LeerKracht van
Nederland’ (OCW, 2007) opgesteld naar aanleiding van het onderzoek naar de aanpak van het
toekomstige lerarentekort, de onderwijskwaliteit van de leraar en de positie van de leraar door de
Commissie Leraren met als voorzitter Alexander Rinnooy Kan. Dit rapport werd later ook bekend als het
Rapport Rinnooy Kan. Het rapport doelde op twee kernwoorden: ‘professionaliteit en salarisverhoging’.
Positieve geluiden werden opgevangen vanuit de onderwijswereld en tevens vanuit de vakbonden. Dit
kwam mede door het feit dat één van de belangrijkste aanbevelingen was dat het salaris van leraren
omhoog moest. Het rapport gaf tevens aan dat er maatregelen nodig waren voor het creëren van een
carrièreperspectief en het tegengaan van werkdruk (Commissie Leraren, 2007). Naast de positieve
reacties vanuit het onderwijsveld en de vakbonden, was de UNIENFTO ook erg te spreken over de
uitkomsten van het Rapport Rinnooy Kan (Commissie Leraren, 2007). De UNIENFTO een fusie van
twee bestaande bonden: de UNIE, vakorganisatie voor BVE-veld en voortgezet onderwijs en de NFTO,
een vakbond voor het HBO-personeel. Zij deden evenals het onderwijsveld en de overige vakbonden
een beroep op de HBO-raad, MBO-raad, VO-raad, de Tweede Kamer en het kabinet om de
aanbevelingen van de Commissie Leraren ter harte te nemen.
De toenmalige minister van OCW (minister Plasterk) reageerde anderhalve maand later na het uitkomen
van het Rapport Rinnooy Kan (Commissie Leraren, 2007) en presenteerde een beleidsreactie van het
kabinet op het advies dat vanuit de Commissie Leraren kwam. De reactie van het kabinet bevatte
plannen met betrekking tot de onderwijskwaliteit en de aantrekkelijkheid van het lerarenvak. Half februari
2008 startte de onderhandelingen definitief per onderwijssector betreffende de concretisering van het
Actieplan LeerKracht (OCW, 2007) waarbij een rol was weggelegd voor de vakbonden, het ministerie
van OCW en de werkgeverskoepel. Bij de concretisering van het Actieplan LeerKracht stonden drie
hoofdthema’s centraal; a) beloning van leraren, b) inzet van personeel en c) de positie van de leraar.
Hier begon de concretisering die richting de prestatiebeloning van de leraren. In dit stadium werd
gesproken over beloning in termen van opleiding en kwaliteit, maar ook beloning van leraren in
tekortregio’s of bij goed functioneren. Belangrijk aandachtspunt hierbij was het verkorten van de te lange
carrièrepatronen, volgens het Actieplan LeerKracht (OCW, 2007).
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Het onderwijsveld, de vakbonden en de UNIENFTO waren van mening dat er te weinig nieuws aan
maatregelen en beleidsplannen in het actieplan LeerKracht (2008) terug te vinden was. De voornaamste
kritiekpunten waren dat de beleidsmaatregelen te mager waren betreffende het verbeteren van de
onderwijskwaliteit, salarisverhoging en aantrekkelijkheid van het vak stond te weinig het licht. Teveel
aandacht was er nog in het Actieplan LeerKracht (OCW, 2007) voor het tegengaan van het verwachte
lerarentekort, evenals in het kabinet hiervoor ( kabinet Balkenende lll).
Convenant LeerKracht (2008) en de functiemix
In 2008 zijn de afspraken zoals in het Actieplan LeerKracht (2007) vermeld, vastgelegd per
onderwijssector. Tevens zijn deze afspraken door sociale partners verder uitgewerkt in verschillende
cao’s. Centraal staat in het convenant dat door de Nederlandse overheid geïnvesteerd zal worden in de
kwaliteit van het leraarschap, waarbij leraren een betere beloning krijgen, meer carrièremogelijkheden en
een Lerarenbeurs voor extra scholing (Convenant LeerKracht, 2008). Het onderwijsveld is zoekende
naar maatregelen om het lerarenvak aantrekkelijker te maken en vraagt om meer beloningsmaatregelen
voor leraren. Eén van de eerste beloningsmaatregelen welke uitgevoerd is in het kader van het Actieplan
LeerKracht (2007), is de ‘versterking van de functiemix’. Het doel van de ‘versterking van de functiemix’
is het aandeel leraren in de hogere salarisschalen substantieel te vergroten ( Nota Werken in het
onderwijs, 2011). Het ministerie van OCW bieden schoolbesturen extra geld om leraren promotie te
kunnen geven naar hogere leraarsfuncties, met bijbehorende beloning (Convenant LeerKracht sector
BVE, 2008). Hierdoor wordt het dus mogelijk voor meer leraren om in hogere salarisschalen terecht te
komen.
Onderzoek naar kwaliteit van leraren, professionalisering van leraren en beloning
Naar aanleiding van het Actieplan LeerKracht (OCW, 2007) zijn tal van onderzoeken gestart om de
onderwijskwaliteit, carrièremogelijkheden en professionalisering van leraren in een helder kader te
krijgen. In het artikel ‘Van startbekwaam naar excellent leraarschap’ (2007) doen Remko Schuurmans,
Hubert Coonen en Karin Sanders als één van de eersten een onderzoeksstap richting het concept
‘excellente leraren’. Zij pleitten voor een verandering van het loopbaanperspectief zoals tot nu toe
gewend is in het onderwijsveld. Leraren die het ‘beter’ doen dan de gemiddelde leraar, moeten beloond
worden op een bepaalde manier. Het onderzoek ‘Naar excellente scholen, leraren, leerlingen en
studenten’ is uitgevoerd in opdracht van de Onderwijsraad in 2009. Deze biedt een overzicht van de
ontwikkelingen op het gebied van ‘excellentie in het onderwijs’; de onderwijservaringen en
ambitieniveaus van excellente leerlingen en studenten; de herkenning en ook erkenning van excellente
docenten; en de kenmerken en mogelijke effecten van excellente onderwijsprogramma’s en hierbij
behorende docentrolmodellen (Naar excellente scholen, leraren, leerlingen en studenten, 2009).
Excellentie wordt in het onderwijsveld geïnterpreteerd als een kenmerk of een set van kenmerken van
personen. Vervolgens wordt met behulp van deze set van kenmerken onderscheid gemaakt tussen de 5
of 10 % relatief hoogst scorende personen (leraren), ofwel de als ‘excellent’ gekwalificeerde leraren en
de overige leraren. De Onderwijsraad publiceerde begin maart 2011 dat zij willen dat deze ‘excellente
leraren’ zichtbaar worden gemaakt waarbij de Onderwijsraad elke school adviseert haar 5 % beste
leraren aan te wijzen, en hen tijd en budget te geven voor onderwijsontwikkeling (het Onderwijsblad, 1203-2011).Er wordt door de Onderwijsraad gepleit voor het ‘doorbreken van de gelijkheidscultuur’.
Hetgeen aansluit bij het pleidooi van de staatssecretaris; een ‘omslag van een onderwijscultuur’ en de
minister van OCW; het creëren van een ‘mental-shift’. Het verschil zit enkel in het antwoord op de vraag:
hoe? De Onderwijsraad sluit aan bij meer ‘waardering voor leraren die er met hun kop en schouders
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boven uit steken’, publiceren zij op hun website. Loondifferentiatie op basis van leerprestaties, zoals het
kabinet met de prestatiebeloning voor ogen heeft, is volgens de Onderwijsraad weinig zinvol (het
Onderwijsblad, 12-03-2011). Het meten van de toegevoegde waarde van de leraar en het onderwijs blijkt
onbetrouwbaar. AOb voorzitter Walter Dresscher laat echter blijken dat het advies van de Onderwijsraad
nog slechter is en uit kan pakken in grote mate van ‘vriendjespolitiek’. De AOb blijft terug grijpen op het
feit dat buitenlandse ervaringen hebben laten zien dat prestatiebeloning in het onderwijs niet werkt.
‘Besturing en onderwijskwaliteit in het MBO’
Het kabinet Rutte-Verhagen is echter wél gecharmeerd van het idee van de prestatiebeloning en
mogelijke beloningsmaatregelen. Voor 2011-2015 staat voor de BVE-sector aangegeven wat de focus
zal zijn de komende jaren in het Actieplan MBO ‘Focus op vakmanschap, 2011-2015’. Er is namelijk ook
in het MBO een groot belang bij de verhoging van onderwijskwaliteit en professionele docenten. Het
rapport ‘Besturing en onderwijskwaliteit in het MBO’ (2010) toont dat de kwaliteit van MBO-instellingen
erop achter uit zijn gegaan betreffende de onderwijskwaliteit. Tevens toont het rapport aan dat goed
bestuurde MBO-instellingen goed onderwijs afleveren. Uit analyse blijkt dat kwaliteitszorg en bestuurlijk
vermogen met elkaar samenhangen. Instellingen die op een goed niveau zitten qua kwaliteitszorg, zitten
vaak ook op hetzelfde niveau betreffende de organisatie-effectiviteit. Het kabinet zet daarom sterk in op
de kwaliteit van het onderwijspersoneel. Het actieplan ‘LeerKracht van Nederland’ (2007) wordt
voortgezet en er zal extra worden geïnvesteerd in professionalisering en prestatiebeloning om kwaliteit
te verhogen en te belonen in de BVE-sector. Financieel gezien zal vanaf het jaar 2012 structureel een
bedrag worden uitgetrokken voor prestatiebeloning in het Primair Onderwijs [PO], Voortgezet Onderwijs
[VO] en het middelbaar beroepsonderwijs [MBO]. Vanaf 2015 is er 250 miljoen euro beschikbaar voor
deze beleidsmaatregel. Tot aan 2015 heeft het ministerie van OCW de tijd om een concept uit te werken
betreffende prestatiebeloning en experimenteren op scholen en ROC’s met betrekking tot
‘prestatiebeloning’.
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Bijlage 2 Achtergrondinformatie MBO-onderwijs
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Het middelbaar beroepsonderwijs en ROC’s

Het BVE-veld telt ca. 69 scholen, of beter gezegd: onderwijsinstellingen, waar ca 500.000 studenten een
drievoudige kwalificatie verwerven: doorstuderen, startkwalificatie voor de arbeidsmarkt behalen en
burgerschap

(maatschappelijke

participatie).

Voor

dit

onderwijsveld

is

de

MBO

Raad

de

‘koepelorganisatie’ (www.mboraad.nl). Bij de instellingen gaat om 42 ROC’s, 14 vakinstellingen en 11
agrarische opleidingscentra [AOC’s].
De verschillende ROC’s die deel zullen nemen aan het experiment betreffende prestatiebeloning bieden
middelbaar beroepsonderwijs [MBO] en volwasseneneducatie. Het MBO bereidt studenten voor op de
beroepspraktijk of een mogelijke vervolgopleiding op een niveau hoger op het MBO of nog een stap
hoger: hoger beroepsonderwijs [HBO]. Deze ROC’s bieden studenten zoveel mogelijk een aansluiting op
de arbeidsmarkt. Om dit te bewerkstelligen wordt samengewerkt met het regionale bedrijfsleven,
maatschappelijke organisaties, instellingen en gemeentes. Bij de gegeven MBO-opleidingen vormt de
praktijk, de beroepspraktijkvorming [BPV], een intensief en belangrijk deel van de opleiding. Op het MBO
is er sprake van twee soorten leerroutes, te weten;
de beroepsbegeleidende weg [BBL]: een BBL opleiding is opleiding waarbij studenten werken
met een arbeidsovereenkomst in een leerbedrijf en bestaat minimaal voor 60% uit praktijk. Zij
zijn vaak een dag per week op school voor de theoretische onderbouwing van hen vak en de
rest van de dagen aan het werk in het leerbedrijf.
de beroepsopleidende weg [BOL]: de studenten horende bij een BOL opleiding hebben tijdens
de opleiding één of meerdere stageperiodes waarbij zij minimaal 60% theoretisch worden
onderwezen.
In het MBO-onderwijs is er te spreken over opleidingen verspreid over vier sectoren: Zorg & Welzijn,
Techniek, Economie en Landbouw. Naast opleidingen in deze vier sectoren worden ook opleidingen
verzorgd in de volwasseneneducatie. Naast ROC’s is er ook te spreken over agrarische opleidingscentra
[AOC’s] en vakscholen. Waarbij AOC’s opleidingen op middelbaar beroepsonderwijsniveau aanbieden
betreffende de ‘groene’ opleidingen (sectoren: milieu, landbouw, natuur en voeding). Vakscholen bieden
opleidingen aan waarbij studenten zich opleiden voor één branche, zoals de scheepvaart of mode. Een
ROC telt al snel ca 12.000-20.000 studenten. De AOC’s zijn kleiner en de vakinstellingen nog kleiner.
De kwalificatiestructuur is een belangrijke term voor de scholen als organisatie; datgene wat een leerling
moet kennen en kunnen is vastgelegd in de kwalificatiestructuur. Studenten krijgen hiermee te maken in
de vorm van het niveau van hun opleiding en het diploma dat zij zullen ontvangen na het afronden van
een opleiding. De MBO-opleidingen zijn verdeeld over vier niveaus, te weten;





niveau 1: betreft een assistentenopleiding voor eenvoudig uitvoerend werk gedurende een half
tot één jaar;
niveau 2: betreft een basisberoepsopleiding voor uitvoerend praktisch werk gedurende twee tot
drie jaar;
niveau 3: betreft een vakopleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar zelfstandig uitvoerend
werk met brede inzetbaarheid gedurende twee tot vier jaar;
niveau 4: betreft een middenkaderopleiding gedurende drie tot vier jaar en specialistenopleiding
(een kopstudie van één tot twee jaar), volledig zelfstandig uitvoerend werk met een brede
inzetbaarheid of specialisatie.
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Als gekeken wordt naar de vooropleiding of toegang tot MBO-opleidingen, bestaan de volgende
voorwaarden. Voor een niveau 3 en of 4-opleiding is een VMBO (voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs) diploma nodig (kadergerichte of theoretische leerweg). Ook is toegang te verkrijgen
door een overgangsbewijs naar 4 havo/vwo. De meeste opleidingen van verschillende niveaus, maar het
wel hetzelfde vakgebied, sluiten goed op elkaar aan. Als een student een bepaald niveau behaalt dan
geven de behaalde certificaten vrijstellingen voor een mogelijke vervolgopleiding. Zo biedt een niveau-4
MBO-diploma toegang tot het HBO.
Als er gekeken wordt naar de beroepsbevolking, is te zeggen dat circa 63% van de werkzame
beroepsbevolking een (V)MBO opleiding heeft (CBS Statistisch Jaarboek, 2010).
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Bijlage 3 Schets: reacties en meningen onderwijsveld
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Schets: reacties en meningen onderwijsveld
Algemeen
Reacties betreffende de invoering van prestatiebeloning zijn over het algemeen negatief. Onderzoeken
uit het buitenland tonen te weinig effectieve resultaten om het Nederlandse onderwijsveld voldoende te
overtuigen van een positieve werking van prestatiebeloning (ministerie van OCW, 2011). De
experimenten die uitgevoerd zullen gaan worden in opdracht van het ministerie van OCW moeten ertoe
gaan leiden dat prestatiebeloning geheel van een andere kant bekeken moet gaan worden dan tot nu
toe. Men hoopt met deze experimenten tevens resultaten te behalen die het onderwijsveld kunnen
overtuigen van de invoering.
Wat vooral uit reacties van leraren naar voren komt, is dat een overgroot deel negatief tegen deze
beleidsmaatregel aankijkt en vooral het ongelijkheidsprincipe aankaart als boosdoener. Verschil maken
tussen onderwijspersoneel en daarop ‘afgerekend’ worden, geeft velen een gevoel van onzekerheid.
Reacties welke wel positief luiden, worden tevens aangevuld door een bepaalde mate van twijfel. Er
bestaat nog een grote onzekerheid en onduidelijkheid hoe deze maatregel vorm gaat krijgen.
Kanttekening, er bestaat nog geen wetenschappelijk onderzoek betreffende reacties en houding van
leraren in het onderwijsveld betreffende de invoering van prestatiebeloning. Wat zeker een gemis is,
want zo is niet bekend wat de reden is dat zo een groot aandeel leraren negatief is over
prestatiebeloning. Deze negatieve reacties komen naar voren uit het onderwijsveld, de vakbonden en de
politieke partijen. Het hebben van een rechts kabinet (Rutte-Verhagen) heeft er echter wel toe
bijgedragen dat deze maatregel doorgezet is en tot uitvoering gebracht zal worden. Rechtse partijen
staan erom bekend dat beloning de motivatie en inspanning verhoogt van burgers (medewerkers).
Bekend is dat prestatiebeloning een bepaalde vorm van prestatiemanagement met zich meeneemt. Het
toepassen van systemen uit het bedrijfsleven in het onderwijsveld, vind meer aansluiting bij een rechts
kabinet, zoals nu, dan bij een meer links kabinet.
Advies ‘Excellente leraren als inspirerend voorbeeld’
Het advies van de Onderwijsraad betreffende ‘excellentie’ van leraren en deze leraren als rolmodel te
laten fungeren, is een eerste voorbeeld van een bepaalde vorm van ‘prestatiebeloning’. Dit advies heeft
echter ook veel kritiek ontvangen. Staatsecretaris Halbe Zijlstra zag dit advies echter wel als een
stimulans en vond het waardevol advies. De reacties uit de verschillende bronnen, tonen het volgend
beeld:


Landelijke kranten: Het NRC, de Telegraaf en Trouw.
Het NRC en de Telegraaf berichtten dat zij er wel positief tegenover stonden en dat deze
maatregel ervoor kan zorgen dat leraren beter gaan presteren met als resultaat betere
prestaties van de leerlingen. Ook zijn ze van mening dat er inderdaad een verandering van het
huidig systeem. Over het algemeen weerspiegelt dit tevens het algemeen beeld van de
landelijke kranten. Trouw plaatst echter wel kanttekeningen bij prestatiebeloning. Dit omdat er
geen enthousiasme vanuit het onderwijsveld weerklinkt. Hierbij geven zij zelfs een eigen advies:
de slechts presterende leraren op scholen te vervangen.



Stakeholders: partijen als de Aob, PO-raad, VO-raad, AVS (Algemene Vereniging
Schoolleiders), LIA (Leraren In Actie), VOSABB (Vereniging voor bestuur en management in
het openbaar onderwijs en algemeen toegankelijk onderwijs), MBO-raad, Beroepsvereniging
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MBO, CNV Onderwijs (Vakbond voor onderwijsgevenden) en ABVAKABO (grootste vakbond
publieke sector). De Aob, PO-raad, AVS, LIA staan negatief tegenover het voorstel en wijzen
het advies van de Onderwijsraad betreffende ‘excellente’ leraren dan ook af. De Aob komt
prominent terug in de berichtgeving en wijst op aspecten als, ‘vriendjespolitiek’. Een betere
uitwerking van de functiemix zou volgens de voorzitter Walter Dresscher beter uitpakken. De
VO-raad en het VOSABB zijn echter wel positief. CNV Onderwijs en ABVAKABO zijn zowel
negatief als positief en vragen om meer mogelijkheden, toegespitstere uitwerkingen. De MBOraad en de Beroepsvereniging MBO hebben echter nog niet gereageerd op dit advies. Hetgeen
voor deze studie van belang is. Zo is niet duidelijk wat de BVE-sector voor mening vormt
betreffende deze vorm van ‘prestatiebeloning’. De overige stakeholders als CNV Onderwijs, de
VO-raad, en VOSABB zijn overwegend positief. Al met al kan geconcludeerd worden dat de
stakeholders vooral tegen prestatiebeloning zijn en negatief teken aan kijken.


Politiek: vanuit de politiek is er nog weinig reactie betreffende deze vorm van prestatiebeloning.
Wel heeft VVD-kamerlid Elias laten weten blij te zijn dat er eindelijk ruimte gemaakt wordt voor
een cultuuromslag binnen het onderwijs. De VVD pleit namelijk al jaren voor verschillen in
beloning, zoals eerder aangegeven. PVV-kamerlid Beertema geeft aan dat de rol van de
leerling in het diepe lijkt te vallen.



Burgers en leraren (off- en online media): reacties van burgers en leraren zijn gepeild aan de
hand van het leraren online platform (internet). Wat sterk naar voren komt is dat burgers en
leraren overwegend negatief staan tegenover de invoering van prestatiebeloning. Deze groep
beargumenteerd dat de ‘goede leraar’ door de invoering van ‘excellente leraren’ weggehaald
wordt voor de klas. Ook wordt het voorbeeld aangekaart dat het bonussysteem bij banken al
heeft aangetoond dat dit niet zal werken. Concluderend komt naar voren uit de mening van
deze groep dat er iets gedaan moet worden aan de ‘slechte’ of onbevoegde leraren.
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Bijlage 4 Topic-lijst interview (focusgroep en beleidsmedewerkers)

73

Topic lijst
Hoofdonderwerp: prestatiebeloning – focusgroep MBO-docenten
1. Definiëring van het begrip ‘prestatiebeloning’

2. Attitude t.o.v. prestatiebeloning

a. Leeftijd en/of geslacht mogelijk van invloed?

b. Zelfbeeld van mogelijk van invloed?

3. Vormen van beloning

4. Beleidsaanpak

a. Teambeloning of

b. Geld,

c. Voordelen en/of

een individuele

opleiding of

nadelen

beloning?

tijd?

prestatiebeloning

a. Mening betreffende de aanpak.
b. Waar zou op ingezet kunnen worden?

Hoofdonderwerp: prestatiebeloning – Beleidsmedewerkers OCW
1. Definiëring van het begrip ‘prestatiebeloning’

2. Attitude t.o.v. prestatiebeloning

a. Leeftijd en/of geslacht mogelijk van invloed?

b. Zelfbeeld van mogelijk van invloed?
3. Vormen van beloning

a. Teambeloning of een individuele beloning?

b. Geld, opleiding of tijd?
4. Mediagebruik van MBO-docenten

a. Manier van informatie verkrijgen een rol?

4. Beleidsaanpak

a. Experimenten?

b. Positieve insteek; toekomstbeeld?
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Bijlage 5 Digitale vragenlijst
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Bijlage 6 Benaderingsmail aan ROC’s
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Geachte HRM-medewerk(st)er,

Ik zal mij even kort voorstellen: mijn naam is Shailaya Nanda. Op het moment ben ik aan het afstuderen (Master Sociologie, Universiteit Utrecht)
en waarbij mijn onderzoek zich richt op de attitude van MBO-leraren betreffende een mogelijke invoering van een mogelijke invoering van
‘prestatiebeloning’ in het onderwijsveld (specifiek voor de BVE-sector).

Het ministerie van OCW is bezig met het opzetten van experimenten rondom prestatiebeloning in het onderwijsveld. Mijn onderzoek wil echter
aanvullende informatie verschaffen als factoren waar het beleid dan op zal moeten inzetten om dit tot een succes te brengen; wat komt uit de
leraren naar voren? Wat is hen houding en hoe kan deze meegenomen worden bij het invoeren van de daadwerkelijke prestatiebeloning? Het
betreft een explorerend onderzoek.

Ik, als afstudeerstudente Sociologie, acht het van belang dat leraren hier ook een rol binnen krijgen. Dit kan door middel van onderzoek naar wat
MBO-leraren belangrijk vinden betreffende de prestatiebeloning. De onderzoeksvragen in deze masterthesis luiden als volgt;

1.

Waar moet het Nederlandse beleid betreffende prestatiebeloning in het onderwijsveld op inzetten?

2.

In welke mate hebben leraren op de ROC’s een positieve attitude ten opzichte van de invoering van ‘prestatiebeloning’?

3.

Welke factoren zijn van invloed op de attitude van leraren ten aanzien van de maatregel ‘prestatiebeloning’?

Voor mijn onderzoek wil ik graag vragenlijsten uitzetten (digitale enquêtes) en hier heb ik zoveel mogelijk MBO-leraren uit de verschillende
sectoren (Techniek, Economie, Zorg & Welzijn) voor nodig.

Ik hoop dat u mij verder zou kunnen helpen bij het verspreiden van mijn digitale enquête over het personeelsbestand (MBO-leraren). De enquête
neemt maximaal 3 minuten tijd in beslag.

Deze masterthesis is een wetenschappelijk afstudeeronderzoek, waarbij de deelnemer wordt verzekerd van anonimiteit. Ook de resultaten zullen
anoniem worden verwerkt. Mocht u ervoor kiezen om mij te helpen de enquête te verspreiden, dan zou deze mail (en hyperlink naar de
vragenlijst) aangevuld door mijn artikel doorgestuurd kunnen worden naar MBO-leraren uit het personeelsbestand. De vragenlijst van 19 april tot
en met 13 mei 2011 actief.

De uitslag van de enquêtes en mijn scriptie hoop ik eind mei 2011 af te hebben. Mocht u als organisatie of docent geïnteresseerd zijn in deze
masterthesis, dan stel ik deze beschikbaar voor u.

Ik stuur u hierbij de link van de digitale enquête;
http://snsnanda-uu-edu.survey.netq.nl/nq.cfm?q=97aa7b67-e1f4-401b-91e7-bdd9d33df322

Hopende op een snelle reactie van uw kant en alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
Shailaya Nanda

shailaya@gmail.com of 06-42606190
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Bijlage 7 Artikel BVMBO
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Bijlage 8 Codeboek data
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Tabel 2 Codeboek SPSS data – prestatiebeloning

Vraag
1

Naam variabele
geslacht

Omschrijving
Het geslacht van de respondent.

Meetniveau
nominaal

Antwoord

Code

Label

man

0

man

vrouw

1

vrouw

2

geboortejaar

Het geboortejaar van de respondent.

interval

jaartal

Zoals ingevuld

-

3

arbeidsduur

Het aantal dienstjaren werkzaam in het BVE-veld.

interval

getal

Zoals ingevuld

-

4

sector

De sector waarbinnen de respondent werkzaam is.

nominaal

Economie

0

Sector Economie

Zorg & Welzijn

1

Sector Zorg & Welzijn

Techniek

2

Sector Techniek

Landbouw

3

Sector landbouw

Parttime

0

Parttime

Fulltime

1

Fulltime

SP, GL

0

Links, progressief (dlp-ref)

PvdA, D66, SGP, PvdD

1

Midden, progressief (dmp)

CU

2

Midden, conservatief (dmc)

VVD

3

Rechts, progressief (drp)

CDA, PVV

4

Rechts, conservatief (drc)

0

0

rapportcijfer 0

1

1

rapportcijfer 1

2

2

rapportcijfer 2

3

3

rapportcijfer 3

5

6

7

dienstverband

politieke_voorkeur

attitude

Het dienstverband zoals de respondent werkzaam is.

De politieke oriëntatie van de respondent.

Het oordeel dat de respondent heeft over prestatiebeloning.

nominaal

nominaal

interval
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8

voorkeur_pb

Aan welke vorm van prestatiebeloning de respondent de voorkeur

nominaal

geeft.

9

ondkwaliteit_oordeel

De mate waarin de respondent het ermee eens is dat prestatiebeloning

interval

de onderwijskwaliteit zal doen verbeteren.

10

vorm_beloning

De vorm welke de respondent de voorkeur geeft bij invoering van

nominaal

prestatiebeloning.

Vraag

Naam variabele

Omschrijving

4

4

rapportcijfer 4

5

5

rapportcijfer 5

6

6

rapportcijfer 6

7

7

rapportcijfer 7

8

8

rapportcijfer 8

9

9

rapportcijfer 9

10

10

rapportcijfer 10

een individuele beloning

0

individueel

prestatiebeloning is niet wenselijk

1

niet wenselijk

een teambeloning

2

teambeloning

helemaal mee oneens

0

helemaal mee oneens

mee oneens

1

mee oneens

niet eens en niet oneens

2

neutraal

mee eens

3

mee eens

helemaal mee eens

4

helemaal mee eens

in de vorm van tijd

0

tijd

in de vorm van geld

1

geld

in de vorm van professionalisering

2

professionalisering

anders, namelijk

Zoals ingevuld

-

Meetniveau

Antwoord

Code

Label

Zelfbeeld
11

zb_uitdaging

De mate waarin de respondent het ermee eens is dat lesgeven een
dagelijkse uitdaging is voor hem/haar.

interval

helemaal mee oneens

0

helemaal mee oneens

mee oneens

1

mee oneens

niet eens en niet oneens

2

neutraal

mee eens

3

mee eens
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12

zb_profes

De mate waarin de respondent behoefte heeft aan professionalisering

interval

en groei als MBO-leraar.

13

14

zb_verandering

zb_aanpassen

De mate waarin de respondent het ermee eens is dat hij/zij capabel,

zb_zelfvertrouwen

helemaal mee eens

helemaal mee oneens

0

helemaal mee oneens

mee oneens

1

mee oneens

niet eens en niet oneens

2

neutraal

mee eens

3

mee eens

helemaal mee eens

4

helemaal mee eens

helemaal mee oneens

0

helemaal mee oneens

mee oneens

1

mee oneens

onderwijs om te gaan.

niet eens en niet oneens

2

neutraal

mee eens

3

mee eens

helemaal mee eens

4

helemaal mee eens

helemaal mee oneens

0

helemaal mee oneens

mee oneens

1

mee oneens

niet eens en niet oneens

2

neutraal

mee eens

3

mee eens

helemaal mee eens

4

helemaal mee eens

helemaal mee oneens

0

helemaal mee oneens

mee oneens

1

mee oneens

niet eens en niet oneens

2

neutraal

mee eens

3

mee eens

helemaal mee eens

4

helemaal mee eens

interval

gemakkelijk aanpassen aan nieuwe situaties op het werk.

15

4

kundig en professioneel genoeg is om met veranderingen binnen het

De mate waarin de respondent het ermee eens is dat hij/zij zich

interval

helemaal mee eens

De mate waarin de respondent het ermee eens is dat hij/zij beschikt

interval

over zelfvertrouwen.

Formule
Nieuwe
variabele

Zelfbeeld

Aan de hand van vraag 11, 12, 13, 14 en 15 is de nieuwe maat

(zb_uitdaging + zb_profes + zb_verandering + zb_aanpassen + zb_zelfvertrouwen) / 5 = score

gecreëerd om het zelfbeeld te meten.
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Vraag

Naam variabele

Omschrijving

Meetniveau

Antwoord

Code

Label

Mediagebruik
16

De mate waarin de respondent zichzelf van informatie voorziet en vanuit

Ordinaal

welke bron.
mg_1

mg_2

mg_3

mg_4

internet

opiniebladen

vakbladen

kranten

Ordinaal

Ordinaal

Ordinaal

Ordinaal

dagelijks

5

dagelijks

wekelijks

4

wekelijks

maandelijks

3

maandelijks

halfjaarlijks

2

halfjaarlijks

jaarlijks

1

jaarlijks

nooit

0

nooit

dagelijks

5

dagelijks

wekelijks

4

wekelijks

maandelijks

3

maandelijks

halfjaarlijks

2

halfjaarlijks

jaarlijks

1

jaarlijks

nooit

0

nooit

dagelijks

5

dagelijks

wekelijks

4

wekelijks

maandelijks

3

maandelijks

halfjaarlijks

2

halfjaarlijks

jaarlijks

1

jaarlijks

nooit

0

nooit

dagelijks

5

dagelijks

wekelijks

4

wekelijks

maandelijks

3

maandelijks

halfjaarlijks

2

halfjaarlijks
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mg_5

mg_6

mg_7

mg_8

leidinggevende

collega’s

de landelijke publieke omroepen

vakbond

Ordinaal

Ordinaal

Ordinaal

Ordinaal

jaarlijks

1

jaarlijks

nooit

0

nooit

dagelijks

5

dagelijks

wekelijks

4

wekelijks

maandelijks

3

maandelijks

halfjaarlijks

2

halfjaarlijks

jaarlijks

1

jaarlijks

nooit

0

nooit

dagelijks

5

dagelijks

wekelijks

4

wekelijks

maandelijks

3

maandelijks

halfjaarlijks

2

halfjaarlijks

jaarlijks

1

jaarlijks

nooit

0

nooit

dagelijks

5

dagelijks

wekelijks

4

wekelijks

maandelijks

3

maandelijks

halfjaarlijks

2

halfjaarlijks

jaarlijks

1

jaarlijks

nooit

0

nooit

dagelijks

5

dagelijks

wekelijks

4

wekelijks

maandelijks

3

maandelijks

halfjaarlijks

2

halfjaarlijks

jaarlijks

1

jaarlijks
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nooit

Vraag

Naam variabele

Omschrijving

Meetniveau

0

Antwoord

nooit

Code

Label

Motivatie
17

m_voldoening

De mate waarin de respondent het ermee eens dat MBO-docent zijn

Interval

hem/haar voldoening geeft.

18

m_beroep

De mate waarin de respondent aangeeft gemotiveerd te zijn bij zijn/haar

Interval

beroep.

helemaal mee oneens

0

helemaal mee oneens

mee oneens

1

mee oneens

niet eens en niet oneens

2

neutraal

mee eens

3

mee eens

helemaal mee eens

4

helemaal mee eens

helemaal mee oneens

0

helemaal mee oneens

mee oneens

1

mee oneens

niet eens en niet oneens

2

neutraal

mee eens

3

mee eens

helemaal mee eens

4

helemaal mee eens

helemaal mee oneens

0

helemaal mee oneens

mee oneens

1

mee oneens

niet eens en niet oneens

2

neutraal

mee eens

3

mee eens

helemaal mee eens

4

helemaal mee eens

helemaal mee oneens

0

helemaal mee oneens

mee oneens

1

mee oneens

niet eens en niet oneens

2

neutraal

formule
Nieuwe

Motivatie

variabele

Aan de hand van vraag 11, 17 en 18 is de nieuwe maat gecreëerd om de

(m_voldoening + m_beroep + zb_uitdaging) / 3 = score

motivatie te meten.

Rationele keuze
19

rk_profiteren

De mate waarin de respondent denkt te profiteren van prestatiebeloning

Interval

bij invoering.

20

rk_neggevolg

De mate waarin de respondent denkt dat prestatiebeloning negatieve
gevolgen zal hebben voor hem/haar.

Interval

89

mee eens

3

mee eens

helemaal mee eens

4

helemaal mee eens

Zoals ingevuld

-

formule
Nieuwe

RationeleKeuze

variabele
21

Aan de hand van vraag 19 en 20 is de nieuwe maat gecreëerd om de

(rk_profiteren - rk_neggevolg) = score

rationele keuze te meten.
evaluatie

De gelegenheid voor de respondent feedback te bieden.

-

-
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Bijlage 9 SPSS Output: correlaties, T-toetsen en regressiemodellen
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Beschrijvende statistieken

Correlaties

92

93

T-toets geslacht

T-toets leeftijd

T-toets sector

94

Regressie model 1: zelfbeeld/motivatie

95

Regressie model 2: rationele keuze/zelfbeeld

Regressie model 3: rationele keuze/motivatie

96

Regressie model 4: politieke voorkeur

Regressie model 5: kwalitatieve bronnen

97

Regressie model 6: afhankelijke en onafhankelijke variabelen

98

Bijlage 10 Citaten MBO-docenten
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Uitspraken MBO-docenten (focusgroep en vragenlijst)

“Prestatiebeloning kan nooit een instrument op zich zijn, er is bijv. een goed gedragen systeem van
functioneringsgesprekken nodig, en zeer valide parameters om te bepalen of een individu/team zo'n beloning
krijgt. ook de organisatie moet toe zijn aan dit systeem. volgens mij is de grootste drijfveer je eigen intrensieke
motivatie, en die krijg je niet met een beloning in natura. Gehoord, gezien en gewaardeerd worden, daar gaat het
om!”.

“Doelmatig (personeels-)management levert veel meer rendement op dan prestatiebeloning. Tegenover een
goede tot uitstekende prestatie behoort een goed tot uitstekend salaris als beloning te staan en niet een jaarlijkse
bonuswedstrijd”.

“In de werkkring van het ROC waar ik les gaf werd er niet naar prestatie gekeken maar naar hoe goed je het
beleid van de leidinggevende kon ondersteunen en volgen. Als je niet binnen het plaatje paste dan kreeg je geen
mogelijkheden om voor je prestaties beloond te worden”.

“Als je mensen gemotiveerd en daarmee productief wilt laten zijn moet je ze prikkelen, uitdagen maar ook
belonen. Het geeft een prettig gevoel als je extra gewaardeerd wordt om wat je doet”.

“Alleen een vraag: waar is dit document in gemaakt? Handig voor mijn lessen. Succes met alles!”.

“Er gebeuren ongelofelijk veel ongewaardeerde prestaties door gemotiveerde docenten. Hier mag best
waardering voor komen”.

“Waar is de beloning gebleven van jaren geleden dat als je goed gewerkt/functioneert had een extra beloning
kreeg. ( eenmalig) per jaar”.

“Ik ga er van uit dat alle docenten in de BVE sector zich een slag in de ronde werken, het zou goed zijn als
eindelijk een echte salarisverhoging voor een ieder van ons gerealiseerd zou worden, dan bedoel ik ook een
echte, dat zou waardering van het werk zijn”.

“Door de snelle veranderingen in het MBO ben ik niet altijd gemotiveerd. De veranderingen zorgen voor onrust”.

“De gewone salarissen moeten omhoog het salaris is naar mijn mening te laag. Daarbij gaat mijn ROC al slecht
om met flexibel belang dus hier verwacht ik alleen maar haat en nijd van. Zie mijn organisatie niet als
betrouwbaar om een prestatiebeloning in te voeren”.

“Onderwijs is niet te combineren met prestatieloon”.
“Prestatiebeloning is praktisch praktisch (express 2 keer) onhaalbaar, om heel veel redenen, o.m. verstoring
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teamgevoel/collegialiteit/effect op ziekteverzuim/gebrek-ruggegraat-managers/onmogelijkheid objectieve
beoordeling managers/incapabele managers dan wel niet voldoende middelen correcte beoordeling enzovoorts”.

“Prestatiebeloning voegt niets toe aan een verbetering van de productiviteit. Geld beter besteden aan
ontwikkeling van lesmateriaal. Uitgevers willen dat niet meer. Komt verborgen terug bij de docenten = grotere
werklast”.

“Op zich vind ik prestatiebeloning niet verkeerd (integendeel), maar het gevaar van vriendjes politiek e.d. is heel
groot!”.

“In het onderwijs is het heel moeilijk om te kunnen bepalen wie voor prestatiebeloning in aanmerking moet komen
en wie dit gaat bepalen. Juist een gemengd team biedt goede mogelijkheden voor onderwijsverbetering. Alleen
samen kun je veel bereiken. De één kan dit beter dan de ander, wat wordt dan beoordeeld? En hoe kun je/kan de
directeur objectief beoordelen, hij zit immers niet in de klas. Liever niet doen in het onderwijs, dit werkt een goede
teamsamenwerking tegen”.

“Targets in het onderwijs zijn veel moeilijker meetbaar dan in het bedrijfsleven. Een dergelijke vorm van beloning
is altijd subjectief”.
“Ervaring in zorgwerkveld geeft mij een zorgelijk beeld over dit thema in het toch al individualistische
onderwijsbaan”.

“Ik vind dit weer een van die malle voorstellen. Gaan we hierdoor beter samenwerken of schermen we onze
ideeën beter af”.

“Ik ben tegen prestatiebeloning omdat dit systeem niet transparant is, niet structureel is. Ik pleit voor veel meer
beloningsdifferentiatie. Groei op basis van prestaties”.

“Ik denk niet dat ik er harder door ga werken maar het is altijd leuk als de inzet beloond wordt nu maken we vaak
weken van ±65 uur terwijl we er maar 42 betaald krijgen”.

“Onderwijs is een nuts product en een bedrijfsmatige aanpak leidt net als de privatisering die bij andere
nutsproducten heeft plaatsgevonden (o.v, energie bijv.) tot kwaliteitsverlaging en kostenverhoging”.

“Arbeidssatisfactie binnen MBO docenten is al erg hoog. Individuele beloning verenigd zich slecht met, vanuit het
teamleren, verhogen van leeropbrengsten. Je excellent voelen kan ook via donatie aan goede doelen en wat dat
verder nog kan opleveren aan uitnodigingen etc.”.

“Prestatiebeloning in het onderwijs zorgt voor onrust en ongelijkheid en willekeur”.

“Om beter onderwijs en een professionaliseringsslag te realiseren zijn andere middelen m.i. veel efficiënter. Ik
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kom in mijn vak structureel tijd tekort en ik heb geld zat”.

“Investeren in extra fte's en up to date lesmateriaal lijkt mij een beter alternatief”.

“Prestatiebeloning is in onze praktijk niet gebruikt om het prestaties te belonen, maar om zaken te kunnen
afdwingen”.

“Het leveren van een prestatie is een onduidelijk begrip. Wat is een prestatie? een uurtje langer werken? of een
diploma erbij halen? Of .........?”.

“Hoe moet men prestaties meten, als men zeer moeilijk lerende of ongemotiveerde cursisten hebt?”.

“Prestatiebeloning binnen het MBO is niet haalbaar. Docenten missen de middelen (vooral tijd) om te komen tot
prestatieverbetering. Daarnaast is het management niet in staat om geleverde inspanningen naar waarde te
beoordelen wegens gebrek aan contact/communicatie, feeling met de werkvloer”.

“Prestatiebeloning is geen goede zaak, want er zijn geen objectieve criteria om de beloning op te baseren. Als de
behaalde cijfers een indicator zijn, schroef je gewoon je cijfers op. Er is in het onderwijs geen goede
beoordelingsstructuur, dus ook niets om de beloning op te baseren”.

“Ik vind dit een goed onderzoek omdat het gaat om de directe mening van docenten, ik ben zelf voor een bottomup beleid. Ik vind zelf wel dat de prestatiebeloning te veel af hangt van vaak 1 persoon en dat werkelijke
prestaties niet geheel meetellen. Mijn angst is dat dit leidt tot vriendjes politiek, ik vind dat leerlingen een rol
moeten gaan spelen in de prestatiebeloning van studenten”.

“We doen er alles aan om als team de opleiding boven water te houden. Ons uit elkaar spelen zou alleen maar
schade opleveren”.
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