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leerkracht zijn?
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THEORETISCHE ACHTERGROND
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GEBALANCEERDE AANPAK
(Boselie, 2014; Boxall& Purcell, 2011)
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LEERKRACHT



STRATEGISCHE ORIËNTATIE

‘HUM
AN RESOURCE’ ORIËNTATIE



•
configuratie van een set aan praktijken (Leisink& Boselie, 2014; 
Runhaar, 2017)

•
focus op nieuw

e leraren (Kw
an, 2009; OECD, 2008)

PERSONEELSBELEID

•
essentiële rol in personeelspraktijken (Vanblaere et al., 2017)

•
link m

et diverse leiderschapsstijlen (Day et al., 2016) 
SCHOOLLEIDERSCHAP

•
Person-Organisation (P-O) fit (Boon et al., 2011; Youngs et al., 2015)

•
intentie om

 van school te veranderen / het onderw
ijs te 

verlaten
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75 basisscholen
(GO: 19% ; OGO: 26%; VGO: 41% -laag en 

hoog SES –
verschillende provincies)

75 schoolleiders
(1 -24 jaar ervaring; 29 -59 
jaar; m

an-vrouw
: 45% -55%)

1058 leraren
(0 -39 jaar ervaring; 20 -64 jaar; 

m
an-vrouw

: 12%-88%)

20 leraren
(0 -36 jaar ervaring; 22 -
58 jaar; m

an-vrouw
: 10% -

90%)
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Vekem
an, E., Devos, G., & Valcke, M

. (2016). 



ONDERZOEKSOPZET –
HOOFDSTUK 2

•
M

ethode: 
•

54 basisscholen / schoolleiders
•

sem
i-gestructureerde interview

s m
.b.t.              

personeelspraktijken:
¾

aanw
erving

¾
aanvangsbegeleiding

¾
tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)

•
Analyse: verticale en horizontale analyse (M

iles & Huberm
an, 1994)
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STRATEGISCHE ORIËNTATIE

HR ORIËNTATIE

ADM
INISTRATIEF

Ze hebben hun diplom
a hé. Ik 

ga er vanuit dat ze w
eten hoe 

ze m
oeten lesgeven. Zoveel 

begeleiding hebben ze niet 
nodig. Ik geef hen een 

schoolvadem
ecum

.

Ik heb geen uren 
m

eer voor m
entoren 

dus ik kan m
ijn 

leerkrachten niet 
intensiever 
begeleiden.
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ADM

INISTRATIEF

ONTW
IKKELINGSGERICHT

STRATEGISCHE ORIËNTATIE

HR ORIËNTATIE

Ik vind dat de 
periode 

voorafgaand aan 
TADD te kort is. 
M

ensen m
oeten 

m
eer tijd krijgen om

 
te groeien.

Bij aanw
erving een 

duidelijke selectie 
m

aken kan je bijna 
niet. Die 

leerkrachten m
oeten 

zich nog ontplooien.
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STR
ATEG

IC
 H

R
M

ADM
INISTRATIEF

ONTW
IKKELINGSGERICHT

STRATEGISCH

STRATEGISCHE ORIËNTATIE

HR ORIËNTATIE Het geeft geen zin om
 het te 

blijven proberen m
et 

leerkrachten w
aarvan je 

w
eet dat ze hier nooit hun 

plaats gaan vinden. Ik vind 
het belangrijk die m

ensen zo 
snel m

ogelijk terug uit m
ijn 

team
 te halen, anders 

geraken ze er alleen m
aar in 

verstrengeld.

Er zijn w
einig goed 

opgeleide leerkrachten 
beschikbaar, net 

daarom
 is het 

belangrijk om
 de juiste 

te selecteren en dit 
doordacht te doen.
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ADM

INISTRATIEF
ONTW

IKKELINGSGERICHT

STRATEGISCH

STRATEGISCH-
ONTW

IKKELINGSGERICHT

STRATEGISCHE ORIËNTATIE

HR ORIËNTATIE

Je m
oet beslissingen durven 

te nem
en. Ik ga niet m

et 
iedereen verder m

aar ik 
geef nieuw

e leerkrachten 
w

el de kans zich te 
ontw

ikkelen. Volgens m
ij 

kunnen ze dat niet van 
vandaag op m

orgen en 
zeker niet alleen. Intensieve 
ondersteuning is een m

ust. 

Iedere leerkracht binnen m
ijn team

 m
oet 

m
eew

erken aan personeelsbeleid. Ik alleen 
kan beginnende leerkrachten niet opvangen 

en ondersteunen. W
e doen dit sam

en.
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INISTRATIVE 
HRM

DEVELOPMENTAL 
HRM

STRATEGIC HRM

STRATEGISCHE ORIËNTATIE

HR ORIËNTATIE

617

427

N totaal = 54

Geen verband m
et school 

contextfactoren:
�

onderw
ijsnet

�
ligging

�
leerlingenpopulatie 
(SES) 
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̶
Populairconcept binnen

P-E fit literatuur
(Hoffm

an & W
oehr, 2006; Kristof-Brow

n et al., 2005; Verquer

et al., 2003)  m
aar pas recent aandachtbinnen

onderw
ijs

(Youngset al., 2015)

̶
“the com

patibility between people and organisations that occurs when: (a) at 
least one entity provides what the other needs or (b) they share sim

ilar 
fundam

ental characteristics or (c) both” (Kristof, 1996, p. 4–5)

̶
Verschillende

m
aten

van fit (perceived fit vs. calculated fit)
•

Perceived fit
•

Objective / calculated fit

PERSON-ORGANISATION
(P-O) FIT
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schoolcultuur o.b.v. geaggregeerde perceptie van leraren
voorkeursw

aarden

P-com
ponent

O-com
ponent

SAM
ENW

ERKING

INNOVATIE

DISCIPLINE

PRESTATIES VAN LEERLINGEN



ONDERW
IJSSECTOR

IS P-O FIT OOK BELANGRIJK BINNEN ONDERW
IJS?



ONDERW
IJSSECTOR

HOE KAN IK M
ET M

IJN VISIE OP ONDERW
IJS HIER IN DEZE 

SCHOOL LEERKRACHT ZIJN?

BELEID

LEERKRACHT

SCHOOL



Hoe kan het beleid helpen om
 deze 

vraag te beantw
oorden?

•
Enkele stappen in de goede richting m

et ROK en CAO m
aar:

•
Extra m

iddelen en tijd voor directeurs basisonderw
ijs blijvend op de 

agenda plaatsen

•
Stilstaan bij barrières (korte periode n.a.v. TADD en vaste benoem

ing) 

•
Evaluatie m

aatregelen CAO (planlast, lerarenplatform
)



Hoe kan een schoolleider helpen om
 deze 

vraag te beantw
oorden?

•
“Doen w

e w
at w

e zeggen, zeggen w
e w

at w
e doen?”

-
kernachtige visie 

-
visie op ‘w

at’ en ‘hoe’ leerlingen leren of kernw
aarde die centraal staat

•
Continue com

m
unicatie (startpunt =

selectiegesprek)
-

visie com
m

uniceren aan de hand van verschillende kanalen
-

w
oord én beeld

-
interesse tonen voor visie en klaspraktijk 

•
Open en lerende om

geving creëren 
-

Hoge eisen m
aar … fouten m

aken, m
ag!

-
Professionele ontw

ikkeling stim
uleren (en vooral inform

eel)

•
W

aarom
 m

oeilijk doen als het sam
en kan?

-
Schoolniveau (delen van leiderschap) 

-
Scholengem

eenschapsniveau of niveau van het schoolbestuur
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Hoe kan je als leerkracht hier een 
antw

oord op krijgen?

•
Bew

ust solliciteren
-

inform
atie verzam

elen (bv. via w
ebsite, 

schoolreglem
ent, doorlichtingsverslag, 

leerkrachten)
-

School-en eigen visie zelf bespreekbaar m
aken

•
Visie bespreekbaar m

aken en op zoek gaan naar 
gem

eenschappelijkheden
-

collega’s en schoolleider bevragen
-

observeren bij collega’s

•
“Pas ik in deze school en past deze school w

el bij 
m

ij?”
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