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Voorwoord 

In 2000 is het IPB-project gestart. Daartoe is een projectorganisatie in het leven geroepen die in 
nauwe samenwerking met de verenigingen van schoolleiders, besturenorganisaties en de vak-
bonden de invoering van Integraal Personeelsbeleid (IPB) mede gestalte moet geven. Zo is dit 
IPB-bureau ook betrokken bij de IPB-monitor primair en voortgezet onderwijs, die Research voor 
Beleid in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs uitvoert. Enige tijd geleden is een docu-
ment verschenen waarin een nieuwe visie op de rol van het IPB bureau is gepresenteerd: van 
front-office naar back-office. Vanuit deze nieuwe rol heeft het bureau behoefte aan kwalitatieve 
informatie over het implementatieproces van Integraal Personeelsbeleid op scholen. Daarbij gaat 
het om beweegredenen van scholen voor het moderniseren van hun personeelsbeleid en de 
knelpunten, gevonden oplossingen en behoeften die gedurende het implementatieproces naar 
boven komen. Research voor Beleid heeft daartoe een kwalitatieve verdieping op de eerderge-
noemde monitor uitgevoerd. 
 
Dit rapport beschrijft de uitkomsten van deze kwalitatieve verdieping. Na enkele aanvullende ana-
lyses op de data uit de IPB-monitor zijn aan de hand van een drietal profielen scholen geselec-
teerd waarmee groepsgesprekken en interviews zijn gehouden. Aan de hand van deze resultaten 
wordt inzicht verschaft in het invoeringsproces van IPB op de scholen. In het laatste hoofdstuk 
zijn de onderzoeksresultaten vertaald in aantal aanbevelingen voor de verbetering van het invoe-
ringsproces van integraal personeelsbeleid in het primair en voortgezet onderwijs. 
 
Op deze plaats willen we tenslotte de scholen bedanken voor hun medewerking aan het onder-
zoek en de verschillende ‘front-office’ organisaties voor het benaderen van deze scholen. Ook de 
heren drs. N. Mertens en drs. L. Zwaan willen we bedanken voor hun bijdrage aan dit onderzoek. 
 
 
Ton Klein 
projectleider 
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Samenvatting 

Aanleiding en onderzoeksvraag 
Ter bevordering van de invoering van Integraal Personeelsbeleid (IPB) in het primair en voortge-
zet onderwijs is enkele jaren terug het IPB-bureau opgezet. Het bureau voorziet de vakbonden, 
besturen- en schoolleidersorganisaties, de zogenoemde dragende organisaties, van de juiste in-
formatie om de invoering van IPB te bevorderen. Voor een goede vervulling van deze rol heeft het 
IPB-Bureau een antwoord nodig op de volgende vraag: 
 
Wat zijn de belangrijkste beweegredenen van scholen om integraal personeelsbeleid in te voeren 
en welke  factoren spelen daarbij een belemmerende of bevorderende rol? 
 
Aanpak onderzoek 
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag gesproken met vertegenwoordigers van de di-
rectie en medezeggenschapsraden van scholen. Op basis van de resultaten uit de IPB-monitor 
2002 is een selectie gemaakt van scholen die aan één of meer van onderstaande drie profielen 
voldoen: 
1. Scholen in primair en voortgezet onderwijs die ver zijn met het goed op elkaar afstemmen 

van hun personeelsinstrumenten (horizontale integratie) 
2. Scholen in primair en voortgezet onderwijs met persoonlijk ontwikkelingsplannen 
3. Scholen in voortgezet onderwijs die ver zijn met het goed afstemmen van het personeelsbe-

leid op de doelen van de school (verticale integratie) 
 
Op grond van deze profielen hebben de volgende gesprekken plaatsgevonden: 
· groepsgesprek met zes directeuren van scholen uit het primair onderwijs die (deels) compe-

tentieprofielen hebben ingevoerd (profiel 1) 
· interview met twee directeuren van scholen uit het primair onderwijs die (deels) persoonlijke 

ontwikkelingsplannen hebben ingevoerd (profiel 2) 
· workshop met tien directeuren en zes personeelsvertegenwoordigers van de MR van scholen 

uit het voortgezet onderwijs (met beide groepen is ook een apart gesprek gevoerd). Deze 
scholen kennen een tamelijk of zeer goede aansluiting van het personeelsbeleid bij de doelen 
van de school en/of hebben (deels) competentieprofielen of persoonlijk ontwikkelingsplannen 
ingevoerd (profielen 1, 2 en 3) 

· telefonisch interview met een personeelsvertegenwoordiger van de MR van een school uit het 
primair onderwijs die (deels) competentieprofielen heeft ingevoerd (profiel 1) 

· interview met de directeur van een school uit het primair onderwijs die (deels) persoonlijke 
ontwikkelingsplannen heeft ingevoerd (profiel 2) 

· interview met de directeur én een personeelsvertegenwoordiger van de MR van een school uit 
het primair onderwijs die (deels) competentieprofielen heeft ingevoerd (profiel 1). 
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Resultaten 
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste resultaten van de gevoerde gesprekken. 
 
Beweegredenen voor invoering IPB 
Eén van de punten uit de onderzoeksvraag was na te gaan wat scholen beweegt om IPB in te 
voeren. Uit de gesprekken is gebleken dat deze redenen zeer divers van aard zijn, maar wel in 
twee groepen zijn onder te verdelen, namelijk de externe en interne omstandigheden. 
 
Externe omstandigheden 
Als externe omstandigheden zijn de volgende punten genoemd: 
· Uitkomsten van het schooltoezicht door de Inspectie van het Onderwijs 

Het schooltoezicht toonde op sommige scholen aan (al dan niet expliciet), dat er winst viel te 
boeken in de kwaliteit van het onderwijs door het gevoerde personeelsbeleid aan te passen, 
of bestaande processen beter vast te leggen.  

· Financiën 
Enkele schoolleiders geven aan dat benutten van de vrijgekomen CAO-gelden een belangrijke 
drijfveer is geweest. De personeelsvertegenwoordigers zien dit zelfs als belangrijkste drijfveer. 
Zij denken dat de schoolleiding bang is dat niet werken aan IPB kan leiden tot hogere kosten, 
doordat mensen bijvoorbeeld sneller ziek worden. 
 

Interne omstandigheden 
Naast de genoemde externe factoren voerden de gesprekspartners ook interne omstandigheden 
aan als beweegreden voor de invoering van IPB: 
· Moderniseren personeelsbeleid 

Door de weinige aandacht voor personeelsbeleid in voorgaande jaren, hebben veel scholen 
een verouderd personeelsbeleid. Met de komst van IPB hebben scholen dit willen modernise-
ren, om zo ook meer samenhang tussen de diverse personeelsinstrumenten te krijgen. 

· Personeelstekorten 
De huidige tekorten in het onderwijs, alsmede aanpassingen in de opleiding, leiden ertoe dat 
scholen een nieuwe instroom krijgen van personeel. Deze mensen hebben vaak andere start-
competenties dan de leraren die een aantal jaar geleden nieuw in de school kwamen. Daar-
naast zijn scholen door de tekorten ook gedwongen het huidige personeel meer te binden. 

· Nieuwe of sterk veranderende school 
Sommige scholen zijn aan sterke veranderingen onderhevig, of zelfs pas opgericht. Dit komt 
ondermeer door sterk veranderende omgevingen (groeikernen). Deze scholen krijgen dan te 
maken met een andere leerlingpopulatie, of hebben een andere visie op onderwijs. 

 
Belemmerende factoren 
Uit de gesprekken zijn in grote lijnen twee belangrijke belemmerende factoren op te maken, na-
melijk  de houding van betrokkenen ten opzichte van IPB en de onbekendheid met IPB. 
 
Houding van betrokkenen ten opzichte van IPB 
Als direct betrokkenen (schoolbestuur, -leiding en medewerkers) negatief staan ten opzichte van 
IPB, belemmert die houding de invoering van IPB. Zo zal een schoolbestuur, afhankelijk van de 
bestuursvorm, zich actief op moeten stellen. Momenteel lijkt het erop dat schoolbesturen zich 
marginaal bemoeien met de invoering van IPB, terwijl de schoolleiders dat wel graag anders zou-
den zien. Ook de schoolleiders zelf zijn zich ervan bewust dat hun houding de zaak kan belem-
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meren. Het is voor hen daarom belangrijk naar het personeel uit te stralen dat ze zelf ook in IPB 
geloven. 

 
De belangrijkste belemmering in de houding doet zich echter voor bij het personeel. Door onbe-
kendheid met IPB en angst voor een ‘afrekencultuur’ hebben zij argwaan tegenover IPB en lijken 
sommigen het ook als bedreigend te ervaren. 
 
Onbekendheid met IPB 
Een belangrijke belemmerende factor voor de invoering van IPB is de onbekendheid met IPB van 
betrokkenen, bij met name het personeel. De schoolleiders weten over het algemeen wel wat IPB 
inhoudt, maar worstelen eerder met de vraag hoe ze IPB kunnen vertalen naar de eigen schoolsi-
tuatie. Voor het personeel geldt dat ze niet altijd goed op de hoogte zijn van IPB, en dan met na-
me het nut dat IPB voor de school én voor hen kan hebben. Bovendien lijkt het personeel IPB 
met name te zien als een beloningsverhaal, ondermeer als scholen beloningsdifferentiatie willen 
invoeren. 
 
Bevorderende factoren 
Naast mogelijke belemmerende factoren is in de gesprekken ook nagegaan welke factoren de 
invoering van IPB kunnen bevorderen. Hieronder volgt een beschrijving van deze factoren. 
 
Formuleren visie 
Alvorens IPB in te gaan voeren moet de schoolleiding duidelijk voor ogen hebben waar ze als 
school naar toe wil en hoe IPB hier binnen past. Ook moet deze visie helder vertaald zijn in con-
crete SMART-geformuleerde doelen. Het hebben en communiceren naar het personeel van een 
dergelijk visie is volgens de meeste gesprekspartners onmisbaar voor een goede invoering van 
IPB. Om deze visie te kunnen formuleren is ook onderwijskundig leiderschap een belangrijke 
succesfactor. 
 
Draagvlak 
Naast het hebben van een visie is ook draagvlak onder het personeel erg belangrijk. Dit draag-
vlak wordt volgens de geïnterviewden bevorderd door een aantal factoren, zoals: 
· Een klimaat waarin medewerkers zich veilig voelen en open en soms kwetsbaar durven op-

stellen over hun eigen (professionele) handelen; een veilig klimaat dus. 
· Het personeel van meet af aan betrekken bij de invoering van IPB en ze ook laten deelnemen 

aan pilots; kortom een bottom-up invoering. 
· Een school moet niet teveel in één keer willen invoeren, maar starten met deelaspecten van 

IPB; dus een gedoseerde invoering. 
· Een school moet heldere structuren bieden voor het personeel, zodat zij weten waar ze met 

welke vragen terecht kunnen.  Ook moet de school helder maken dat IPB over persoonlijke 
ontwikkeling gaat en afhankelijk van het personeel de term IPB of ‘gewoon’ Integraal Beleid 
hanteren; kortom heldere communicatie over IPB. 

 
Ondersteuning bij invoering IPB 
Scholen ontvangen op vele manieren ondersteuning bij de implementatie van IPB. Hieronder 
volgt een beschrijving van de punten die over ondersteuning in gesprekken aan bod zijn geko-
men. 
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Type informatie 
Een grote ondersteuningsbehoefte ligt volgens de geïnterviewden in het aanreiken van goede, 
praktische informatie. Momenteel vindt men de informatie te theoretisch. Voor het personeel gaat 
het dan met name om informatie waarin staat wat IPB voor hen persoonlijk kan betekenen. De 
informatie moet dan wel aansluiten bij hun belevingswereld. Voor schoolleiders geldt ook een 
vraag naar meer praktische informatie, maar dan met name aan voorbeelden over het borgen en 
vastleggen van de voortgang van de verschillende processen. 
 
Wijze van ondersteuning 
Meer praktische informatie betekent waarschijnlijk al een hele verbetering voor de scholen. Daar-
naast hebben de geïnterviewden ook aangegeven op welke wijze de ondersteunende organisa-
ties hun aanbod in kunnen steken. Het gaat de gesprekspartners dan om de volgende zaken: 
· geven van voorlichting over invoeren van IPB aan het personeel, bijvoorbeeld door de vak-

bonden 
· leveren van maatwerk in de cursussen of andere ondersteuning, waarbij de schoolleiding 

eventueel wel nauw betrokken blijft 
· stimuleren van informatie-uitwisseling tussen scholen onderling, bijvoorbeeld door het aanbie-

den van bijeenkomsten of een internetforum 
· stimuleren van informatie-uitwisseling met experts buiten het onderwijsveld, bijvoorbeeld uit 

het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) 
 
Conclusies en aanbevelingen 
De resultaten zijn besproken met twee adviseurs, die betrokken zijn bij onderwijsinnovaties. Deze 
bevindingen, samen met het beeld dat uit de gesprekken naar voren is gekomen, heeft de be-
langrijkste input voor de conclusies en aanbevelingen geleverd. Bij de beschrijving is de invoering 
van IPB geplaatst tegen de achtergrond van het management van veranderingsprocessen. De 
drie niveaus waarop veranderingsprocessen plaatsvinden dienen daarbij als uitgangspunt: 
· Strategisch niveau: “Wat wil je als school, waarom wil je dat en waarom nu? Voor welke be-

hoeften of vragen geeft invoering van (een onderdeel van) personeelsbeleid een oplossing?” 
· Tactisch niveau: “Hoe wil je dit gaan aanpakken én organiseren op de school? Hoe richten we 

dit in, zodat het beter gaat? Welke structuur wil je dan bijvoorbeeld creëren?” 
· Operationeel niveau: “Wat is de praktische uitvoering? Aan welke instrumenten moet je dan 

bijvoorbeeld als school denken? En wie doet wat?” 
 
Strategisch niveau 
Over het strategische niveau zijn een paar belangrijke opmerkingen te plaatsen. Zo bleek uit de 
gevoerde gesprekken dat moderniseren van het personeelsbeleid een belangrijke beweegreden 
is. Als dit echter gebeurt vanuit de gedachte om arbeidsomstandigheden en –voorwaarden te 
verbeteren, leidt dit niet direct tot succes. Het lijkt er namelijk op dat momenteel het Rechtsposi-
tiebesluit Ambtenaren en gemaakte de CAO-afspraken te weinig speelruimte bieden. Zo kunnen 
bijvoorbeeld, wanneer het functioneren daar aanleiding toegeeft, éénmaal verworven rechten als 
gevolg van beloningsdifferentiatie moeilijk worden teruggedraaid. 
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Aanpak IPB 
Een ander belangrijk punt is dat de schoolleiding een visie heeft op de rol van IPB binnen de 
school, zoals die de leiding voor ogen staat. Daarvoor moet het management samenhangende 
doelen opstellen en bij het personeel zien te krijgen. Hiervoor zijn een paar belangrijke stappen 
nodig: 
· Vertaal IPB naar de individuele school 
· Maak een stappenplan op maat, dat past bij de situatie van de school 
· Zorg voor kennis over personeelsbeleid op de school 
· Zorg voor een sparringpartner voor de schoolleider 
 
Tactisch niveau 
Het tactische niveau wordt volgens de adviseurs vaak overgeslagen, met als gevolg mogelijke 
stagnatie van de verdere invoering van een goed personeelsbeleid. Dit niveau is dus heel belang-
rijk. Op dit niveau is het van belang praktische informatie te bieden en draagvlak te creëren. 
 
Praktische informatie 
De huidige beschikbare informatie is vaak te theoretisch. Daarom is meer praktische informatie 
nodig. Die informatie kan dan bestaan uit kengetallen. Daarbij gaat het dan om de vraag hoeveel 
tijd een bepaalde innovatie kost. Kan een manager, gegeven zijn/haar ‘span of control’ wel een 
bepaalde innovatie invoeren en in stand houden? Want hoeveel tijd kost bijvoorbeeld het voeren 
van functioneringsgesprekken met alle personeelsleden? Informatie- en ervaringsuitwisseling kan 
daarbij helpen. 
 
Draagvlak 
Om draagvlak te behouden tijdens de uitvoering, moet iedereen binnen de school zich betrokken 
voelen bij de invoering van IPB. Dit kan door te werken met pilots. Kies daarbij dan voornamelijk 
degenen die het wel zien zitten, zodat van daaruit een vlekwerking kan ontstaan. 
 
Operationeel niveau 
Als de school duidelijk heeft hoe ze IPB wil invoeren, kan de daadwerkelijk invoering van start 
gaan. Om in deze fase te voorkomen dat IPB niet alsnog mislukt, is het belangrijk iedere betrok-
kene duidelijk voor te lichten. Ook is het van groot belang de mensen te leren omgaan met de 
verschillende personeelsinstrumenten die gebruikt gaan worden, alsmede de positie van de ver-
schillende instrumenten (de onderlinge relatie). Vergeet in deze fase ook niet dat instrumenten 
niet meer en niet minder zijn dan de juiste hulpmiddelen. Verlies je als school niet in een zoek-
tocht naar deze instrumenten, maar houd de visie waarmee je gestart bent voor ogen. 
 
De onderlinge relatie van de verschillende instrumenten is ook van belang om te voorkomen dat 
een directe koppeling plaatsvindt tussen de competenties en beloning. Een medewerker die diens 
sterktes, maar ook ontwikkelingspunten open bespreekt wil daar niet hard op afgerekend worden. 
Indien dat wel gebeurt komt zijn/haar ontwikkelingsbereidheid en openheid in het gedrang. 
 
Uiteindelijk is een volwaardig personeelsbeleid dan ook cyclisch in opzet en uitvoering. In bijvoor-
beeld drie jaar krijgt een medewerker met alle soorten gesprekken te maken. Als het goed is, 
voelt een medewerker zich geboeid en gebonden door de manier waarop de werkgever met 
hem/haar handelt als belangrijkste element in het bieden van kwalitatief goed onderwijs. Boven-
dien voelt een medewerker zich dan opererend in een prettig klimaat en competent in het werk. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond onderzoek 

Enkele jaren geleden heeft het begrip Integraal Personeelsbeleid (IPB) zijn intrede gedaan in het 
onderwijsveld. Onder deze noemer werken scholen aan een personeelsbeleid, waarin de ontwik-
keling van het onderwijzend en ondersteunend personeel de ruimte krijgt. Bovendien is het per-
soneelsbeleid nauw verbonden met de doelen van de school. In de eerste nota ‘Maatwerk voor 
morgen’ van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (1999) is integraal perso-
neelsbeleid gedefinieerd als de systematische afstemming van kennis en vaardigheden van het 
personeel op de doelstellingen (inhoudelijk en organisatorisch) van de onderwijsinstelling. 
 
Bij de introductie van Integraal Personeelsbeleid zijn gelden beschikbaar gesteld met als doel een 
goede invoering hiervan op de instellingen zelf. Hierover zijn in de CAO voor de onderwijssector 
1999-2000 afspraken gemaakt, die nader zijn uitgewerkt tussen het ministerie van OCenW en de 
Vereniging van Samenwerkende Werkgeversorganisaties in het Onderwijs. Per 1 augustus 2005 
dienen instellingen voor primair en voortgezet onderwijs conform deze afspraken IPB ingevoerd 
te hebben. Voor deze invoering van IPB in het primair en voortgezet onderwijs is het project IPB 
gestart.  
 
De eerste fase van het project bestond uit het invullen en ontwikkelen van een conceptueel kader 
voor IPB. In de vervolgfase ligt de prioriteit bij het stimuleren en bevorderen van scholen voor 
primair en voortgezet onderwijs om dit conceptueel kader te implementeren.1 Het IPB-project 
heeft in deze vervolgfase behoefte aan activiteiten van de dragende organisaties die de imple-
mentatie bevorderen. De dragende organisaties zijn de organisaties voor bestuur en manage-
ment, schoolleiderorganisaties en vakbonden. Er moet slagkracht komen en dus betrokkenheid 
van velen om de implementatieprocessen op schoolniveau te bevorderen en te ondersteunen. 
Anders gezegd: het gezamenlijk promoten van IPB en het actief stimuleren, begeleiden en on-
dersteunen van IPB-implementatieprocessen op schoolniveau staan centraal. Daarbij dient in de 
school duidelijk te zijn wat de invoering van IPB aan voordelen en oplossingen brengt voor de 
mensen in de school. 
 
Rol IPB-bureau 
Om de introductie van IPB op scholen te bevorderen is onder meer het IPB-bureau opgericht. In 
eerste instantie speelde dit bureau een zeer directe en actieve rol bij het bevorderen van IPB op 
de scholen. Deze opzet is echter gewijzigd om de nadruk meer te leggen op feitelijke implemen-
tatiebevorderende activiteiten. In de nieuwe opzet vormen de dragende organisaties de front-
office en zorgen voor het directe contact met de scholen. Het IPB-bureau functioneert vervolgens 
als back-office dat zich bezig houdt met het mogelijk maken van ondersteuning, scheppen van 
kaders en procesmanagement. De uitvoering van de activiteiten berust dan ook hoofdzakelijk bij 
de front-office organisaties, waarbij het IPB-bureau haar rol wil beperken tot het voeden van de 

______________  
1 Van ‘onderhandelen’ naar ‘samenwerken’ en van ‘ontwikkelen’ naar ‘implementeren’, Advies opgesteld in opdracht 
van de VSWO door J.J.C.M. Corstjens, Den Haag, 1 november 2002. 
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front-office organisaties met de juiste informatie (daar waar nodig). Daaruit vloeien de volgende 
taken voort: 
· onderhoud gemeenschappelijk conceptueel kader IPB 
· voorlichting, promotie en marketingbeleid met daarbinnen onder meer IPBericht, IPB-website, 

IPB-award 
· monitor in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs 
· planningscyclus op basis van audit-arrangementen 
· financiële kaderstelling 
· rapportages en verantwoording. 
 
Daarnaast dienen de marktontwikkelingen op het gebied van producten en instrumenten voor IPB 
gevolgd te worden. Als blijkt dat ‘witte vlekken’ ontstaan in het conceptueel IPB-kader kan direct 
gereageerd worden.  
 
Aanleiding onderzoek 
Voor een goede vervulling van de rol als back-office is het van belang dat het IPB-Bureau inzicht 
heeft in de beweegredenen van scholen om IPB in hun organisatie in te voeren en de belangrijk-
ste factoren die de implementatie hiervan bevorderen dan wel belemmeren. Research voor Beleid 
voert in opdracht van de Inspectie voor het Onderwijs reeds de IPB-monitor voor het primair en 
voortgezet onderwijs (PO en VO) uit. De IPB-monitor bevat wel items over de stand van zaken 
rond IPB, maar geeft onvoldoende diepgang om deze informatie te gebruiken voor de facilitering 
en bijsturing van het implementatieproces. De IPB-monitor is in eerste instantie ook niet opgezet 
met dat doel. 
 

1.2 Onderzoeksvragen 

Het IPB-bureau wil de front-office organisaties meer informatie en inzicht leveren over de wijze 
waarop de implementatie van IPB op de scholen plaats kan vinden. Met deze kennis kunnen de 
front-office organisaties in hun dienstverlening beter inspelen op de behoeften van de scholen. 
Het uiteindelijke doel is een succesvolle implementatie van IPB te bereiken. Om het gevraagde 
inzicht te krijgen is onderzoek nodig dat antwoord geeft op de volgende centrale vraag: 
 
Wat zijn de belangrijkste beweegredenen van scholen om integraal personeelsbeleid in te voeren 
en welke  factoren spelen daarbij een belemmerende of bevorderende rol? 
 
Om antwoord te geven op de centrale vraag komen de onderstaande deelvragen in het onder-
zoek aan bod: 
1. Wat zijn de beweegredenen van scholen om hun personeelsbeleid te moderniseren? 
2. Wat zijn belemmeringen waar scholen tegenaan lopen bij de implementatie van IPB? 
3. Welke oplossingen hebben scholen gevonden voor knelpunten? 
4. Wat zijn de behoeften en randvoorwaarden voor scholen om tot implementatie van IPB te 

komen? 
5. Wat is het oordeel over de kwaliteit van de aanbieders, zoals werkgeversorganisaties, 

schoolbegeleiders en personeelsvakorganisaties?  
6. Wat is het oordeel van scholen over de faciliteiten/instrumenten/hulpmiddelen die de diverse 

organisaties (werkgeversorganisaties, schoolbegeleiders) voor IPB bieden? 
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De deelvragen 1, 2 en 3 komen expliciet aan de orde in hoofdstuk 3. De overige vragen komen 
daar meer impliciet aan de orde. Ze zijn onderwerp van gesprek geweest, maar niet uitputtend 
behandeld. Deelvraag 4 komt wel nadrukkelijker in hoofdstuk 4 naar voren. 
 

1.3 Leeswijzer 

Dit rapport geeft een antwoord op de hiervoor geformuleerde onderzoeksvraag. Alvorens dit ant-
woord te geven volgt eerst in hoofdstuk 2 een beschrijving van de onderzoeksopzet. Hoofdstuk 3 
geeft vervolgens een overzicht van de belangrijkste resultaten. Eerst komen de beweegredenen 
van scholen om IPB in te voeren aan de orde, vervolgens komen de belemmerende en bevorde-
rende factoren bij implementatie aan bod. 
 
Na de beschrijving van de resultaten geeft hoofdstuk 4 de conclusies en aanbevelingen. Daarbij 
richt dit hoofdstuk zich met name op de consequenties die de gevonden resultaten hebben voor 
het invoeringsproces van IPB. Om aan te sluiten bij de organisatie van veranderingsprocessen 
zijn deze factoren in drie niveaus onderverdeeld: 
· Strategisch: beleid (waarom en wat) 
· Tactisch: inrichten (hoe-vragen) 
· Operationeel: verrichten (uitvoeren en doen) 
Dit laatste hoofdstuk is ondermeer gebaseerd op een discussie over de onderzoeksresultaten 
met twee adviseurs op het gebied van onderwijsinnovatie en het beeld dat naar aanleiding van de 
interviews en groepsgesprekken naar voren is gekomen. 
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2 Onderzoeksverantwoording 

Voor deze verdiepende studie is gebruik gemaakt van gegevens uit de IPB-monitor voor het pri-
mair en voortgezet onderwijs. Research voor Beleid voert deze monitor in opdracht van de In-
spectie van het Onderwijs uit. Deze monitor bevraagt directeuren en 
personeelsvertegenwoordigers van medezeggenschapsraden (MR) van scholen in het primair en 
voortgezet onderwijs over de stand van zaken rond IPB. 
 
Aangezien deze verdiepende studie gericht is op kwalitatieve informatie over het implementatie-
proces, is gekozen voor groepsgesprekken met vertegenwoordigers van scholen. Deze scholen 
zijn geselecteerd op grond van hun resultaten in de IPB-monitor. De hieronder beschreven aan-
pak maakt duidelijk welke informatie daarbij uit de IPB-monitor1 is onttrokken. 
 

2.1 Selectie van scholen 

Niet alle scholen zijn in dezelfde fase met de invoering van IPB. Daarom is een manier nodig om 
recht te doen aan de verschillende situaties waarin scholen zich bevinden. Aan de hand van de 
monitor is deze selectie gemaakt. Het eerste onderdeel van de verdiepende studie bestond uit 
het typeren van scholen volgens zogenaamde profielen. Bij de indeling in profielen spelen de vol-
gende criteria een rol: 
· onderscheid tussen PO en VO 
· onderscheid tussen opvatting directie en PMR 
· fase waarin de implementatie van IPB op school zich bevindt. 
 
Onderscheid tussen PO en VO 
Naar verwachting heeft het implementatieproces op een school voor PO andere kenmerken dan 
een school voor VO. Naast de andere regelgeving en CAO, is daarvoor de belangrijkste reden 
het verschil in schaalgrootte. VO scholen zijn in veel gevallen aanmerkelijk groter dan PO scho-
len. De tweede meting van de IPB-monitor maakt bijvoorbeeld duidelijk dat op grotere scholen 
eerder aan beloningsdifferentiatie wordt gedaan. Daar staat tegenover dat de mate waarin het 
personeelsbeleid aansluit op de doelen van de school minder is naarmate de school groter is. Bij 
de selectie van scholen in deze studie is daarom rekening gehouden met het onderscheid tussen 
PO en VO scholen.  
 
Onderscheid tussen directie en MR  
Voor een succesvolle implementatie van IPB is het noodzakelijk dat draagvlak bestaat. Dat 
draagvlak moet zo breed mogelijk zijn, dus zowel op managementniveau als op ‘de werkvloer’. 
Daarom komt net als in de IPB-monitor ook in deze verdiepende studie de mening van de perso-
neelsvertegenwoordiger in de medezeggenschapsraad (MR) aan bod. Uit de IPB-monitor blijkt 
dat bij sommige vragen verschil van mening bestaat tussen directie en MR. Zo bestaat onder an-
dere een verschil van mening tussen directie en MR’s in het VO waar het de verticale integratie 
betreft: de vraag naar de aansluiting tussen het personeelsbeleid en de onderwijsdoelen van de 

______________  
1 De Inspectie van het Onderwijs is op de hoogte van het gebruik van de gegevens uit de IPB-monitor en is daar-
mee akkoord.  
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school beantwoorden directeuren positiever dan de MR’s. Het is daarom van belang dat het on-
derscheid tussen directie en MR meeweegt bij het bepalen van de profielen. 
 
Fase waarin de implementatie van IPB zich bevindt 
Bij de implementatie van IPB speelt een aantal factoren een rol. Voor de bijsturing van het im-
plementatieproces is het van belang dat deze is toegespitst op en recht doet aan de situatie 
waarin een school zich bevindt. Zo zijn niet alle scholen in dezelfde fase met de implementatie 
van IPB. In het kader van de IPB-monitor heeft een deskundigenpanel dertien kernitems be-
noemd die tezamen een kernbeeld geven van IPB. 
 
Horizontale en verticale integratie 
Om te bepalen in welke fase de implementatie van IPB zicht bevindt, denkt Research voor Beleid 
met name aan items als horizontale en verticale integratie. Bij verticale integratie gaat het om de 
mate waarin het personeelsbeleid aansluit op de onderwijsdoelen van de school. Horizontale in-
tegratie heeft betrekking op de mate waarin de verschillende instrumenten van personeelsbeleid 
op elkaar zijn afgestemd. In de IPB-monitor is dat laatste gemeten door na te gaan in hoeverre 
competentieprofielen zijn opgesteld voor het onderwijsgevend personeel. Gebruik van competen-
tieprofielen in allerlei onderdelen van het personeelsbeleid, levert een bijdrage aan een goede 
stroomlijning van het beleid en draagt bij aan een optimale benutting van de competenties van 
het personeel. Het integrale aspect van IPB is het onderscheidende kenmerk vergeleken met 
‘oud’ personeelsbeleid in het onderwijs. Daarom zijn horizontale en verticale integratie kenmer-
kend voor de voortgang van de implementatie van IPB. 
 
In de IPB-monitor is ook gekeken naar de samenhang tussen de verschillende aspecten van IPB. 
Daaruit blijkt dat een sterke samenhang bestaat tussen horizontale en verticale integratie. Dus 
wanneer de horizontale integratie op een school voortvarend is opgepakt, is het zeer waarschijn-
lijk dat dit ook geldt voor de verticale integratie. Dat betekent dat het weinig zin heeft om de mate 
van horizontale of verticale integratie apart als selectiecriterium te hanteren, want dan komen 
veelal dezelfde scholen in de selectie. 
 
Persoonlijk ontwikkelingsplannen 
Opstellen van persoonlijk ontwikkelingsplannen voor het personeel is pas op een beperkt aantal 
scholen gebeurd. Daar is dus nog veel vooruitgang te boeken. Persoonlijk ontwikkelingsplannen 
zijn een aspect dat IPB voor het personeel concreet maakt en inhoud geeft. Daarom is de mate 
waarin deze plannen zijn opgesteld, meegenomen bij het opstellen van de profielen. 
 
Selectie van scholen 
Om nu in aanmerking te komen voor de verdiepende studie, moeten scholen uit de monitor vol-
doen aan één of meer van de volgende drie profielen: 
 
1. Scholen in primair en voortgezet onderwijs die ver zijn met horizontale integratie 

Hierbij staat de aanwezigheid van competentieprofielen voor (een deel van) het personeel 
centraal. Zowel de directie als de MR moeten dit aangeven. 
 

2. Scholen in primair en voortgezet onderwijs met persoonlijk ontwikkelingsplannen 
De directie en de MR moeten aangegeven dat de school persoonlijk ontwikkelingsplannen 
heeft. 
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3. Scholen in voortgezet onderwijs die ver zijn met verticale integratie 
De aansluiting van het personeelsbeleid bij de doelen van de school staat hierbij centraal. De 
directie en de MR van scholen in het voortgezet onderwijs moeten aangeven dat deze aan-
sluiting tamelijk of zeer goed is. 

 
Bij de profielindeling is de keuze gevallen op scholen die – soms met bepaalde aspecten – verder 
zijn met de implementatie van IPB, dan de gemiddelde school. Daarbij spelen twee overwegingen 
een rol. Ten eerste bestaat bij scholen die nog niet ver zijn met de implementatie van IPB het risi-
co dat zij nog niet goed op de hoogte zijn van IPB. Daardoor kunnen zij weinig inzicht bieden in 
knelpunten of wensen en behoeften. Ten tweede speelt de gedachte mee dat scholen die wel al in 
een verder stadium zijn met de implementatie van IPB op twee manieren informatie kunnen ge-
ven:  
· Oplossingen voor knelpunten die scholen tijdens het implementatieproces zijn tegengekomen 

geven bruikbare inzichten voor andere scholen. 
· Ondersteuningsbehoefte op aspecten van IPB die scholen nog niet volledig ingevoerd hebben.  
 
Geselecteerde scholen 
Aan de hand van de selectie-eisen is een overzicht gemaakt van scholen die aan één of meer 
profielen voldoen. Tabel 2.1 geeft weer hoeveel scholen in de IPB-monitor 2002 aan de profielen 
voldoen. Daarbij zijn ook de combinaties van scholen in meerdere profielen opgenomen.  
 
Tabel 2.1 Aantal scholen per profiel per onderwijstype in de IPB-monitor 20021 

 PO VO Totaal 
Profiel 1, 2 en 3  1 1 
Profiel 1 en 2 12 (10) 2 (1) 14 (11) 
Profiel 1 en 3  6 (5) 6 (5) 
Profiel 2 en 3  2 2 
Profiel 1 13 4 17 
Profiel 2 24 3 27 
Profiel 3  18 18 
Totaal 49 (47) 36 (34) 85 (81) 
Noot:  De grijs gemarkeerde cellen geven aan dat vullingen van deze profielen niet mogelijk was. 
Tussen haakjes staan de aantallen zonder de schoolportretten. 
 
In totaal komen 85 scholen op basis van de IPB-monitor in aanmerking voor de verdiepende stu-
die (dat is 15% van het totaal aantal gerespondeerde scholen). Hiervan zijn vier scholen eerder 
bezocht in het kader van de schoolportretten IPB van de Inspectie van het Onderwijs 2001-2002 
of 2002-2003. Aangezien deze scholen reeds eerder hebben meegewerkt, zijn ze in eerste in-
stantie buiten de benadering gehouden. Naast de scholen uit de monitor, konden de werkgevers-, 
werknemers- en schoolleidersorganisaties zelf ook scholen aandragen die naar hun idee verge-
vorderd waren met de invoering van IPB. 
 

______________  
1 Deze tabel geeft geen representatief beeld van de stand van zaken in het huidige onderwijs. Ze geeft slechts weer 
hoeveel scholen die aan de IPB-monitor deelnamen, aan één of meerdere profielen voldoen. Voor een weergave 
van de stand van zaken omtrent IPB wordt verwezen naar: Berger, J.H.J. & Klein, A.S. (2002). Integraal Perso-
neelsbeleid in primair en voortgezet onderwijs. Eindrapport van de tweede meting (2002). Leiden: Research voor 
Beleid. 
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2.2 Groepsgesprekken 

Deze verdiepende studie is gericht op kwalitatieve informatie over het implementatieproces. 
Daarom is gekozen voor groepsgesprekken met vertegenwoordigers van scholen. Aanvankelijk 
was het de bedoeling per profiel per onderwijstype een groepsgesprek te houden, waarbij de di-
rectie en MR apart zouden worden gesproken (zie tabel 2.2). 
 
Tabel 2.2 Profielen en gesprekspartners 

                    PO               VO 
  Directie MR Directie MR 
Profiel 1 ja ja ja ja 
Profiel 2 ja ja ja ja 
Profiel 3 nee nee ja ja 

 
Op deze wijze zouden tien groepsgesprekken plaats moeten vinden, met zes tot acht deelnemers 
per gesprek. Tijdens de benadering van de scholen door de dragende organisaties bleek dat een 
deel van de scholen niet mee wilde of kon werken aan het onderzoek. Uiteindelijk heeft dit gere-
sulteerd in de volgende aangepaste onderzoeksopzet: 
· groepsgesprek met zes directeuren van scholen uit het primair onderwijs die (deels) compe-

tentieprofielen hebben ingevoerd (profiel 1) 
· interview met twee directeuren van scholen uit het primair onderwijs die (deels) persoonlijke 

ontwikkelingsplannen hebben ingevoerd (profiel 2) 
· workshop met tien directeuren en zes personeelsvertegenwoordigers van de MR van scholen 

uit het voortgezet onderwijs (met beide groepen is ook een apart gesprek gevoerd). Deze 
scholen kennen een tamelijk of zeer goede aansluiting van het personeelsbeleid bij de doelen 
van de school en/of hebben (deels) competentieprofielen of persoonlijk ontwikkelingsplannen 
ingevoerd (profielen 1, 2 en 3) 

· telefonisch interview met een personeelsvertegenwoordiger van de MR van een school uit het 
primair onderwijs die (deels) competentieprofielen heeft ingevoerd (profiel 1) 

· interview met de directeur van een school uit het primair onderwijs die (deels) persoonlijke 
ontwikkelingsplannen heeft ingevoerd (profiel 2) 

· interview met de directeur én een personeelsvertegenwoordiger van de MR van een school uit 
het primair onderwijs die (deels) competentieprofielen heeft ingevoerd (profiel 1). 
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3 Resultaten 

Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste resultaten van de groepsgesprekken en de interviews. De 
indeling is daarbij conform de onderzoeksvraag, zoals die paragraaf 1.2 is geformuleerd. In para-
graaf 3.1 komen de beweegredenen van scholen voor de invoering van IPB aan bod. Vervolgens 
behandelt paragraaf 3.2 de factoren die de implementatie van IPB bevorderen, dan wel belemme-
ren. Paragraaf 3.3 is vervolgens het slotstuk, waarin aanwijzingen uit de gesprekken voor moge-
lijke ondersteuning door de dragende organisaties de revue passeren. 
 

3.1 Beweegredenen voor invoering IPB 

Eén van de onderzoeksvragen was na te gaan wat scholen beweegt IPB in te voeren. Uit de ge-
sprekken is gebleken dat deze redenen zeer divers van aard zijn. Ze zijn wel in twee groepen on-
der te verdelen. Enerzijds zijn er de externe omstandigheden (paragraaf 3.1.1), zoals: 
· Schooltoezicht door de Inspectie van het Onderwijs 
· Financiën 
Anderzijds geven scholen interne omstandigheden (paragraaf 3.1.2) aan als beweegreden voor 
de invoering van IPB: 
· Moderniseren personeelsbeleid 
· Personeelstekorten 
· Nieuwe of sterk veranderende school 
 

3.1.1 Externe omstandigheden 

Een deel van de scholen is gestart met de invoering van IPB door prikkels van buitenaf. Hieron-
der volgt een beschrijving van deze factoren. 
 
Schooltoezicht 
Scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen regelmatig bezoek van de Inspectie van 
het Onderwijs. Een groep scholen heeft de uitkomsten van het schooltoezicht aangegrepen om 
IPB in te voeren. Enerzijds is de school van mening dat de aangedragen punten te verbeteren 
zijn via het personeelsbeleid. Anderzijds krijgen scholen soms opmerkingen van de inspectie over 
het personeelsbeleid. Dit laatste lijkt op gespannen voet te staan met de rol van de inspectie. De 
inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en heeft in principe niets te zeggen over 
het gevoerde personeelsbeleid van een school. Ze mag echter wel nagaan waar tekortkomingen 
in onderwijskwaliteit uit voort kunnen komen. Dit kan het personeelsbeleid zijn. Daarnaast gaat de 
inspectie ook na hoe de kwaliteitszorg van de school in elkaar steekt. Daarbij speelt de borging 
van processen op de school, waaronder personeelsbeleid, een belangrijke rol. 
 
Op één van de scholen kwamen opmerkingen over de borging van processen naar voren. De in-
spectie was zeer tevreden over de kwaliteit van de school, maar sprak haar zorg uit over de bor-
ging van de processen met betrekking tot het personeelsbeleid. Dit was voor de school aanleiding 
om met IPB te gaan starten. Een goede invoering van IPB kan helpen bij het borgen van de pro-
cessen in het personeelsbeleid. Ook kwam het voor dat een school slecht beoordeeld werd en 
daarom zelf tracht met een versterking van het personeelsbeleid betere resultaten te behalen. 
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Financiën 
Een andere externe factor om IPB te gaan invoeren komt voort uit financiële overwegingen. Deze 
factor is weliswaar veel minder vaak naar voren gekomen, maar bij enkele scholen hebben de 
financiën wel degelijk een rol gespeeld. De schoolleiders en de personeelsvertegenwoordigers 
van de MR hebben hier wel elk een eigen visie op: 
· De vrijgekomen IPB-gelden, als gevolg van de CAO-afspraken, zijn voor sommige schoollei-

ders aanleiding geweest IPB in te voeren. Men wilde dit geld graag benutten. 
· De personeelsvertegenwoordigers in het voortgezet onderwijs vermoeden echter dat de 

schoolleiding bang is dat het niet werken aan IPB op termijn geld gaat kosten, doordat perso-
neelsleden bijvoorbeeld sneller ziek worden. Zij zijn zelfs van mening dat mogelijke financiële 
consequenties voor de schoolleiding de belangrijkste overweging is geweest IPB in te voeren. 

 

3.1.2 Interne omstandigheden 

Naast prikkels van buitenaf, zijn enkele van de geïnterviewde scholen (ook) door interne omstan-
digheden gestart met IPB. Deze omstandigheden komen hieronder aan bod. 
 
Moderniseren personeelsbeleid 
Tot voor kort was het personeelsbeleid geen belangrijk aandachtspunt op de meeste scholen. 
Mede hierdoor hadden sommige scholen een verouderd personeelsbeleid. De komst van IPB 
hebben scholen aangegrepen om het personeelsbeleid te moderniseren. Op deze wijze hopen de 
scholen bijvoorbeeld meer samenhang tussen de diverse personeelsinstrumenten, zoals beoor-
delingsgesprekken en beloningsdifferentiatie, te krijgen. Eén school geeft aan dat ze al bezig was 
het personeelsbeleid te moderniseren alvorens IPB opkwam. “Met de aanstelling van een boven-
schools manager enkele jaren terug is meteen gewerkt aan de modernisering van het perso-
neelsbeleid, omdat dat beleid begin jaren 80 was opgesteld. Toen later IPB opkwam, zijn we 
daarbij aangesloten” , aldus de directeur van deze school. 
 
Personeelstekorten 
Jaren terug kende het onderwijs een overschot aan leerkrachten. De laatste jaren is dit overschot 
echter gesmolten als sneeuw voor de zon en omgezet in een tekort, waarvan het dieptepunt naar 
verwachting nog niet is bereikt. Het tekort draagt ertoe bij dat leerkrachten meer keus hebben 
waar ze willen werken dan vroeger en eerder van baan wisselen als ze iets niet bevalt. Daarbij 
komt dat scholen door de tekorten al moeite hebben met het vervullen van de vacatures. 
 
Hoewel de tekorten buiten de school liggen, wordt het tekort hier wel behandeld onder de interne 
omstandigheden. De directe aanleiding voor de school om aan het personeelsbeleid te gaan wer-
ken ligt namelijk binnen de school in de vorm van een veranderende instroom en uitstroom. 
 
Veranderende instroom 
Scholen maken gebruik van nieuwe instroom, zoals zij-instromers en onbevoegden met een ont-
heffing van de inspectie. Deze personeelsleden, zowel docenten als schoolleiders, hebben diver-
se achtergronden en brengen specifieke competenties met zich mee. Tegelijkertijd zijn zij echter 
een nieuwe doelgroep die moeilijk vergelijkbaar lijkt met de ‘reguliere’ instroom van de lerarenop-
leidingen. Ook vanuit de opleidingen komt een andere instroom, namelijk de leraren-in-opleiding 
(lio’s). Beide groepen bestaan uit beginnende leerkrachten die goede begeleiding nodig hebben. 
Om deze begeleiding te kunnen bieden, moeten (ervaren) leraren ingezet worden als coach. Dit 
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vergt soms andere dan de gebruikelijke competenties van deze leerkrachten. Scholen zullen de-
ze leerkrachten moeten werven, of de aanwezige geschikte leerkrachten in die richting laten ont-
wikkelen. Voor enkele schoolleiders is dit dan ook aanleiding IPB in te voeren. 
 
In hoeverre de beweegredenen van de directie ook zo gezien worden door het personeel is de 
vraag. Een MR-lid van een school waarvan de schoolleider de komst van nieuwe doelgroepen als 
reden opgaf, is van mening dat de school “gewoon is aangesloten bij de ontwikkeling van IPB.” 
Hij gaf daarbij wel aan geen goed zicht te hebben op de overwegingen van de schoolleiding op dit 
gebied. 
 
Naast deze nieuwe instroom, is ook de opleiding voor leraren veranderd. Tegenwoordig besteden 
opleidingen meer aandacht aan reflectie op het eigen handelen door de leerkracht dan vroeger 
het geval was. Deze nieuwe leerkrachten verwachten ook dat ze bij hun werkgever –de school–  
hiervoor ruimte krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van intervisie.  
 
Uitstroom 
Door de tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt hebben leerkrachten meer te kiezen. Personen die 
al jaren op een school werken, hebben nu de mogelijkheid naar een andere school te gaan. Met 
het oog op de personeelstekorten zullen scholen het personeel zo lang mogelijk willen behouden 
of flexibeler inzetbaar maken. IPB biedt hiervoor mooie aanknopingspunten in de vorm van per-
soonlijke ontwikkeling, functiedifferentiatie en beloningsdifferentiatie 
 
Nieuwe of sterk veranderende school 
In de gesprekken is door enkele scholen een punt aangeroerd dat deels voortborduurt op de ver-
anderende personeelssamenstelling en de modernisering van het personeelsbeleid, maar wel 
apart genoemd  dient te worden. Enkele schoolleiders gaven namelijk aan met een nieuwe of 
sterk veranderende school te maken te hebben. Zij hebben dit aangegrepen om een modern per-
soneelsbeleid, en daarom IPB,  te voeren. 
 
Op VINEX-locaties komen vaak nieuwe scholen. In een dergelijke school moet het gehele perso-
neelsbeleid nog opgezet worden. Dat biedt dus veel ruimte voor de schoolleiding om IPB in te 
voeren. Daarnaast ken Nederland ook bepaalde groeikernen (bijvoorbeeld Almere), waar de po-
pulatie op een school sterk toeneemt. Soms verandert deze populatie ook, doordat een ander ty-
pe leerling (met een andere sociaal-economische status) in de wijk komt wonen. Het 
management wil dan als gevolg van deze sterk veranderde leerlingeninstroom het personeelsbe-
leid wijzigen. Hierbij kan IPB helpen. Ook zijn er (nieuwe) scholen met een vernieuwde visie op 
‘leren’1. IPB kan deze scholen ondermeer helpen de functieomschrijvingen van leerkrachten beter 
aan te laten sluiten bij de nieuwe situatie. 
 

______________  
1 Denk in dit kader bijvoorbeeld aan ‘Slash21’. Deze nieuw opgerichte ’school van de toekomst’ hanteert een geheel 
nieuwe onderwijsvisie en heeft daarvoor ook haar functieomschrijvingen aangepast. De traditionele leerkracht be-
staat hier niet meer. Meer informatie hierover is o.a. te vinden op www.slash21.nl en in Morssinkhof, H. (2003). 
MESOfocus 49: Een nieuwe school, een nieuwe manier van leren. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 



  
 24 

3.2 Factoren bij de implementatie 

Naast het in kaart brengen van beweegredenen van scholen voor de invoering van IPB, staat in 
het onderzoek ook de vraag centraal naar factoren die de invoering van IPB bevorderen of juist 
belemmeren. In deze paragraaf komen achtereenvolgens de belemmerende factoren (paragraaf 
3.2.1) en de bevorderende factoren (paragraaf 3.2.2) aan bod, zoals deze in de gevoerde ge-
sprekken naar voren zijn gekomen.  
 

3.2.1 Belemmerende factoren 

In de gesprekken is ingegaan op factoren die de invoering van IPB bemoeilijken. Daaruit zijn in 
grote lijnen twee belangrijke belemmerende factoren op te maken: 
· Houding van betrokkenen ten opzichte van IPB 
· Onbekendheid met IPB 
 
Houding van betrokkenen 
Een bepalende factor bij de implementatie van IPB is de houding van betrokkenen ten opzichte 
van de invoering van IPB. Als het bestuur, de schoolleiding en/of het personeel negatief staan ten 
opzichte van IPB, zal de invoering daarvan moeizaam verlopen of zelfs helemaal niet plaatsvin-
den. 
 
Schoolbestuur 
De wijze waarop het bestuur betrokken is bij de invoering van IPB is grotendeels afhankelijk van 
het aantal scholen dat onder het bestuur ressorteert en de gekozen bestuursvorm. Besturen met 
één of twee scholen onder hun hoede hebben vaak geen bestuursbureau dat scholen kan onder-
steunen. Bovendien beschikt het bestuur ook niet altijd over voldoende expertise om schoollei-
ders zelf benodigde ondersteuning te verlenen. Daarnaast heeft een groot aantal besturen, 
afhankelijk van de bestuursvorm, taken gemandateerd aan de schoolleiding. Hierdoor zijn deze 
scholen vaak zelf ‘verantwoordelijk’ voor de wijze waarop ze IPB invoeren. 
 
De houding van het schoolbestuur speelde een geringe rol bij de ondervraagden1, mede daarom 
is hieraan in de gesprekken minder aandacht besteed. Wel gaven enkele schoolleiders aan, de 
ondersteuning over IPB vanuit het bestuur soms marginaal te vinden. Enkele schoolleiders waren 
hier blij mee, terwijl anderen graag wat meer inhoudelijke ondersteuning zouden hebben van het 
bestuur. 
 
Schoolleiding 
Uit de tweede meting van de IPB-monitor blijkt dat een ruime meerderheid van de schoolleiders 
(meer dan 80%) het nut van IPB ziet2. Hierdoor en doordat scholen zijn geselecteerd die reeds 
verder zijn met de invoering van IPB dan de gemiddelde school, is in de gesprekken weinig inge-
gaan op de houding van de schoolleiders. Uit de gesprekken bleek wel een positieve houding ten 
opzichte van IPB in het bijzonder, hoewel sommigen moeite hadden met de term IPB. Deze 
schoolleiders spraken liever over Integraal Beleid. 

______________  
1 Bij één groepsgesprek waren wel twee bestuursleden aanwezig. 
2 Bron: Berger, J.H.J. & Klein, A.S. (2002). Integraal Personeelsbeleid in primair en voortgezet onderwijs. Eindrap-
port van de tweede meting. Leiden: Research voor Beleid. 
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De houding van de schoolleiders is van belang voor een goede invoering van IPB. Sommige 
schoolleiders zien deze houding, en dan meer de uitstraling van de schoolleiding naar het perso-
neel, als mogelijke belemmering voor de implementatie van IPB. Een respondent gaf aan school-
leiders die IPB in willen voeren dan ook de vraag mee: “Geloof je er zelf wel in?” Als dit niet het 
geval is, is het heel moeilijk ook een positieve houding te creëren bij andere betrokkenen.  
 
Uit de gesprekken vallen ook nog wel enkele andere punten op te maken die de houding van 
schoolleiders beïnvloeden. Zo spelen de beweegredenen van scholen om IPB in te voeren een 
belangrijke rol. Schoolleiders die door interne of externe factoren van mening zijn IPB in te moe-
ten voeren, bijvoorbeeld door de inspectie, stralen namelijk uit achter de invoering van IPB te 
staan. Indien deze (externe) factor de financiën is, is het echter de vraag of dit de juiste be-
weegreden is. Volgens sommige respondenten is IPB dan gedoemd te mislukken. 
 
Een ander punt van beïnvloeding van de schoolleiders is de schoolleidersopleiding. In één van de 
gesprekken gaf een respondent aan dat zij in de schoolleidersopleiding veel over IPB had geleerd 
en daar dusdanig enthousiast over was, dat ze het op haar school ook toepast. 
 
Personeel 
De houding van het personeel lijkt grotendeels voort te komen uit de onbekendheid van het per-
soneel met IPB (waarover later meer) en het ter discussie willen stellen van hun eigen functione-
ren. Uit de gesprekken komt naar voren dat beide zaken ertoe leiden dat een deel van het 
personeel IPB met enige argwaan bekijkt en soms moeite lijkt te hebben met de invoering van 
IPB. Een groot deel van het personeel lijkt IPB namelijk als bedreigend te ervaren. 
 
In de gesprekken is gebleken dat sommige ‘personeelsinstrumenten’, zoals het functioneringsge-
sprek en persoonlijk ontwikkelingsplannen, als bedreigend naar voren komen. Als gevolg van de 
invoering van beloningsdifferentiatie en beoordelingsgesprekken is het personeel bang om in een 
‘afrekencultuur’ terecht te komen. Een MR-lid geeft dan ook aan dat het voor sommige docenten 
heel bedreigend is om voor het eerst een functioneringsgesprek te hebben: “Hoezo? Doe ik het 
nu niet goed dan?” is dan een veelgehoorde reactie. Zelf had het MR-lid dit gevoel in eerste in-
stantie ook. Toen hij echter eenmaal duidelijk had wat de bedoeling van het gesprek was, ver-
dwenen die gevoelens. Overigens gaven schoolleiders als reactie hierop dat het voor het eerst 
voeren van dergelijke gesprekken met het personeel ook voor een schoolleider niet eenvoudig is. 
 
Onbekendheid met IPB 
De onbekendheid met IPB speelt met name bij het personeel een belemmerende rol. Bij de geïn-
terviewde schoolleiders is dit minder het geval. Wellicht is dit ook logisch, aangezien de school-
leiders die aan de gesprekken hebben deelgenomen bezig zijn met de invoering van IPB. Hoewel 
ze weten wat IPB inhoudt, hebben de schoolleiders wel moeite met de vertaling van IPB naar hun 
school. Daarbij komen vragen op als “Hoe zorg ik dat het personeelsbeleid aansluit op de onder-
wijskundige visie?”, “Hoe laat ik personeelsinstrumenten op elkaar aansluiten?” en “Wat is het nut 
van competentieprofielen? Hoe stel ik ze op?” 
 
Personeel 
De gevoelens van bedreiging bij het personeel komen volgens de schoolleiders meestal voort uit 
onbekendheid van het personeel met IPB. Personeel lijkt namelijk vaak niet goed op de hoogte 
van IPB en dan met name het nut van IPB voor de school én de docent zelf (de waarom vragen;  
“wat heb ik eraan?”). Het is daarom volgens sommigen van belang IPB niet te benaderen als iets 
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nieuws (of zelfs helemaal niet te noemen), maar de nadruk meer te leggen op het personeelsbe-
leid en de persoonlijke ontwikkeling. Op deze wijze zien docenten eerder het nut van veranderin-
gen in. Als docenten duidelijker hebben wat IPB voor ze kan betekenen, gaat dat ook tegen dat 
docenten IPB met name zien als een ‘beloningsverhaal’. Uit de gesprekken met de MR-leden viel 
op te maken, dat zij met name op de financiële consequenties voor docenten zijn gespitst. Belo-
ningsdifferentiatie en daarmee samenhangende zaken lijkt bij sommige MR-leden centraal te 
staan als het gaat om IPB. Een voorbeeld hiervan is de aandacht die de nieuwe inschaling van 
leerkrachten (LC-operatie) in het voortgezet onderwijs opeist. 
 
Dat docenten niet goed op de hoogte zijn van IPB, komt volgens enkele respondenten doordat 
docenten vooral geïnteresseerd lijken in hetgeen dat in de klas gebeurt. “Dat heeft hun volledige 
aandacht.” Bovendien is volgens de schoolleiders een groot deel geen lid van een vakbond, 
waardoor zij (achtergrond)informatie missen. Docenten zouden door de aandacht voor de klas 
nauwelijks vakbladen lezen (waaronder IPBericht) en dan ook niet goed op de hoogte van ont-
wikkelingen als IPB zijn.  
 

3.2.2 Bevorderende factoren 

Naast mogelijke belemmerende factoren is in de gesprekken ook nagegaan welke factoren de 
invoering van IPB kunnen bevorderen. Hieronder volgt een beschrijving van deze factoren. Ze 
zijn grofweg in twee hoofdcategorieën onder te verdelen, namelijk: 
· de wijze waarop het management een visie formuleert 
· draagvlak 
 
Formuleren visie 
In de gesprekken is naar voren gekomen dat het hebben van een onderwijskundige visie één van 
de voornaamste bevorderende factoren is voor de implementatie van IPB. Om dat te kunnen 
doen moet het management ook over onderwijskundig leiderschap beschikken. Beide aspecten 
komen hieronder aan bod. 
 
Visie 
Bij veel innovatieprocessen in het onderwijs is het van belang dat de school helder voor ogen 
heeft waar ze als school naar toe wil; dat de school een visie heeft. Een visie alleen is echter niet 
voldoende. Ook het vertalen van deze visie in concrete, SMART-geformuleerde doelstellingen is 
belangrijk. Zonder dergelijke doelstellingen lopen scholen de kans teveel ad-hoc bezig te zijn en 
onderlinge samenhang van maatregelen uit het oog te verliezen. De schoolleiding moet deze vi-
sie en doelen vervolgens communiceren met het personeel, zodat ze ook door het personeel ge-
deeld worden. Ook bij het invoeren van IPB is het volgens de respondenten noodzakelijk als 
school een onderwijskundige visie te hebben.  
 
Het hebben van een visie is volgens een deel van de gesprekspartners zelfs de belangrijkste 
voorwaarde waaraan voldaan moet worden, alvorens IPB in te gaan voeren. Diverse responden-
ten gaven aan dat het allemaal met visie begint. Volgens enkele gesprekspartners bestaat bo-
vendien het gevaar dat scholen zich bij de invoering van IPB verliezen in een zoektocht naar de 
(personeels)instrumenten1 die precies aansluiten bij de individuele behoefte van de school. Dit is 

______________  
1 Competentieprofielen en persoonlijk ontwikkelingsplannen zijn hiervan voorbeelden. 
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zeker niet onbelangrijk, maar de kans bestaat dat scholen de kern dan uit het oog verliezen. Het 
hebben van een heldere, gedeelde visie en doelstellingen voor het personeelsbeleid zou dit kun-
nen voorkomen. 
 
Onderwijskundig leiderschap 
In de gesprekken werd gemeld dat naast het hebben van een visie ook sterk onderwijskundig lei-
derschap een vereiste is. Op zich is dit niet vreemd, aangezien dit eigenlijk geldt voor alle innova-
ties in het onderwijs. Zonder dergelijk leiderschap, is het voor scholen lastig een 
onderwijskundige visie te formuleren en deze ook na te leven. 
 
Draagvlak 
Naast het formuleren van de visie zijn er ook bevorderende factoren genoemd die gericht zijn op 
het verkrijgen van draagvlak voor de invoering van IPB binnen de school. Zonder draagvlak onder 
de betrokkenen, en dan met name het personeel, zijn innovaties gedoemd te mislukken. Hieron-
der volgt een uiteenzetting van de factoren die het draagvlak kunnen bepalen: 
· een veilig schoolklimaat 
· personeel betrekken bij de invoering (‘bottom-up’ in plaats van ‘top-down’) 
· gedoseerde invoering 
· communicatie over IPB 
 
Ook bij toepassing van deze vier uitgangspunten komt het voor dat weerstanden optreden bij de 
invoering van IPB. In het uiterste geval leidt dit ertoe dat schoolleiders personen die niet mee wil-
len veranderen de wacht aanzeggen en soms zelf aanraden een andere baan te zoeken (eventu-
eel bij een andere school binnen het bestuur). 
 
Veilig klimaat 
Naar aanleiding van de eerder genoemde als bedreigend ervaren werking van IPB, is in de ge-
sprekken naar voren gekomen dat een ‘veilig klimaat’ op school belangrijk is voor een goede in-
voering van IPB. Met ‘veilig’ wordt een klimaat bedoeld waarin medewerkers zich veilig voelen en 
zich open en soms kwetsbaar durven opstellen over hun eigen (professionele) handelen. Het 
personeel moet het gevoel hebben dat ze hun problemen en bedenkingen kunnen uiten. De 
vraag is echter: hoe bereik je dat? Hiervoor zijn verschillende punten aangedragen. 
· Vraag als schoolleiding iedere medewerker naar zijn of haar wensen en verwachtingen ten 

aanzien van zijn of haar professionele groei en ontwikkeling. Dus niet direct met IPB begin-
nen, maar met een onderdeel van IPB. Daarbij kun je je ook afvragen of je IPB als term wel 
moet noemen. Start dus als het ware met een ontwikkelingsgerichte insteek. 

· Sta tempoverschillen toe tussen medewerkers in het oppakken van de persoonlijke ontwikke-
ling. Daarbij moet dan wel het gemeenschappelijke doel, het invoeren van IPB en de koppe-
ling met de doelen van de schoolorganisatie, centraal staan. 

· Zorg voor duidelijke structuren, met name op grotere scholen met meerdere vestigingen. Deze 
structuren zijn erop gericht naar het personeel toe duidelijk te maken bij wie ze met welke vra-
gen terecht kunnen. In de gesprekken zijn hiervan meerdere voorbeelden gehoord. Zo hebben 
scholen locatieteams of IPB-commissies waarin dan bijvoorbeeld de directeur, drie leden van 
de MR, één docent, één directielid en twee teamleiders zitting hebben. Dergelijke commissies 
fungeren als vraagbaak over IPB en zijn een soort van wegbereiders binnen de school. Dit 
geeft aan dat de communicatie tussen schoolleiding en personeel een belangrijk punt is. Over 
‘communicatie’ volgt later meer. 
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Bottom-up 
Succesvolle invoering van innovaties staat of valt met draagvlak bij betrokkenen, met name bij 
het personeel. Zo ook bij de invoering van IPB op de scholen. Dit draagvlak wordt sterk beïnvloed 
door het klimaat dat op de school heerst. Uit de gesprekken blijkt dat veel docenten IPB zien als 
iets dat van boven- of buitenaf in de organisatie wordt gedropt: “Wat moeten we nu weer?” De 
schoolleiders die de invoering van IPB met succes hebben aangepakt, geven aan dat het belang-
rijk is IPB niet alleen top-down in te voeren, maar juist ook met en bij het personeel te beginnen. 
 
In sommige scholen lijkt het personeel te laat bij de IPB-plannen betrokken te worden. Enkele 
respondenten geven aan dat voor de inzet van (personeels)instrumenten als persoonlijk ontwik-
kelingsplannen en competentieprofielen eerst een pilot met uitsluitend managementleden heeft 
plaatsgevonden. Dit leidde op enkele scholen tot veel argwaan bij het personeel. Zelfs de MR 
was argwanend, terwijl ze van begin af aan van de voortgang op de hoogte werd gehouden. Op 
scholen waar samen met het management een pilot voor het personeel bestaat, komt deze arg-
waan nauwelijks voor. Deze scholen kiezen ook bewust voor het betrekken van de personeelsle-
den om “een vlekwerking tot stand te brengen onder het personeel”. Bijkomend voordeel is dan 
dat de school start met een groep waarbij op draagvlak gerekend mag worden. Als het dan goed 
loopt, breidt het draagvlak zich verder uit. 
 
Gedoseerde invoering 
Voor het verkrijgen van draagvlak kunnen breed ingezette pilots dus een belangrijke bijdrage le-
veren. De meeste respondenten geven echter wel aan dat een school niet teveel in één keer 
moet willen. Start daarom met pilots voor een deelaspect van IPB. “Ga niet direct alles breed in-
voeren.” Daarnaast zal het draagvlak onder het personeel ook worden vergroot als de eerder ge-
noemde onbekendheid met IPB wordt aangepakt. Dit kan ondermeer door aan te geven voor 
welke problemen of doelen van de school (een onderdeel van) IPB een oplossing of verbetering 
is. 
 
Communicatie over IPB 
Eerder is al gemeld dat onbekendheid van personeel met IPB een belemmerende factor is. Als 
een school dan IPB invoert, kan dit zich uiten in weinig draagvlak voor IPB. Dit is grotendeels aan 
te pakken door een goede communicatie tussen schoolleiding en personeel, aldus de gespreks-
partners. Zoals bij elke onderwijsinnovatie, speelt communicatie tussen schoolleiding en perso-
neel een belangrijke rol voor een correcte implementatie van IPB. 
 
Heldere communicatie is dus van wezenlijk belang. Eén van de directeuren gaf daarbij aan: ‘Dat 
moet je zakelijk regelen!” Waarmee hij doelde op duidelijke structuren waarlangs de communica-
tie naar het personeel moet lopen. De schoolleiding moet dan aangeven bij wie een personeelslid 
met welke vragen en opmerkingen terecht kan. Hier spelen eerder genoemde (IPB-)commissies 
een belangrijke rol. Naast deze commissies zijn ook andere voorbeelden genoemd voor een goe-
de communicatie vanuit de schoolleiding naar de medewerkers: 
· Elke week IPB als vast agendapunt tijdens teamvergadering 
· IPBerichten onder het personeel verspreiden (hoewel anderen opmerken dat dit niet gelezen 

wordt) 
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· Een studiedag in het teken van IPB of persoonlijke ontwikkeling, waarbij ook aandacht is voor 
ontspanning1 

· Een intranet met allerlei relevante informatie, zoals notulen van vergaderingen en agenda’s 
voor vergaderingen (met name bij –grote– scholen met meer vestigingen). 

 
Voor het draagvlak is het daarnaast van belang dat personeelsleden het nut gaan inzien van IPB. 
In de communicatie met het personeel moet IPB dan niet als iets nieuws worden benaderd. In-
gaan op de persoonlijke ontwikkeling van de docent is belangrijker. Zoals eerder gemeld, willen 
docenten wel meewerken als ze duidelijk hebben wat IPB voor hen en de school kan betekenen. 
Daarbij is het volgens sommige gesprekspartners aan te raden de term IPB niet te gebruiken. 
 
In de communicatie naar het personeel speelt de achtergrond van de docenten een belangrijke 
rol. Een groot deel van de respondenten meldt dat IPB bedreigend over kan komen op betrokke-
nen. Er zijn echter ook personen die aangeven dat dit wel meevalt en juist bewust de term IPB 
gebruiken. Het verschil tussen deze scholen zit met name in de personeelssamenstelling. Scho-
len met veel startende leerkrachten lijken meer open te staan voor IPB en de term wel te hante-
ren. De lerarenopleidingen bereiden nieuwe leerkrachten voor op IPB en leren ze ook te 
reflecteren op hun functioneren. Hierdoor zijn deze leerkrachten volgens enkele directeuren vaak 
beter in staat over hun persoonlijke ontwikkeling na te denken. In de wijze van communicatie kan 
hier rekening mee worden gehouden. 
 

3.3 Ondersteuning bij invoering IPB 

Scholen ontvangen op vele manieren ondersteuning bij de implementatie van IPB. Deze onder-
steuning kan bestaan uit informatievoorziening, zoals het IPB-handboek en IPBericht, maar kan 
ook uitgebreider zijn, zoals cursussen of het vragen van advies en/of begeleiding aan één van de 
vele organisaties die zich op dit terrein begeven. In dit onderzoek is ook gekeken naar de onder-
steuningsbehoefte die scholen hebben en die de dragende organisaties kunnen bieden. Hieron-
der volgt een beschrijving van de punten die over ondersteuning aan bod zijn gekomen, 
uiteengesplitst in twee zaken: 
· Type informatie 
· Wijze van ondersteuning 
 
Type informatie 
Uit de gevoerde gesprekken met directeuren en personeelsvertegenwoordigers van de MR kwam 
een grote behoefte aan goede, juiste informatie over IPB aan het licht. Deze behoefte leeft met 
name onder het personeel, inclusief MR-leden. 
 
Praktische informatie voor personeel 
Enkele respondenten uitten kritiek op de huidige informatievoorziening over IPB. Ze zijn van me-
ning dat de informatie niet aansluit bij de belevingswereld van de docent: “Het is te theoretisch, 
terwijl docenten graag praktische informatie willen.” Medewerkers hebben behoefte aan prakti-
sche informatie, waarin duidelijk wordt gemaakt wat IPB voor hen persoonlijk betekent en hoe ze 
daar mee om kunnen gaan. Ze hebben geen behoefte aan de huidige vaak te theoretische infor-

______________  
1 In dit kader gaf een schoolleider aan dat het voor het personeel ook juist leuk kan zijn een paar dagen eruit te zijn: 
“Sommige mensen zijn voor het eerst sinds hun huwelijk een paar dagen alleen van huis.” 
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matie. Zo blijkt ook uit een uitspraak van een MR-lid: “Het IPBericht had laatst een interview met 
drie personen die hun visie op IPB gaven. Daar heb ik niets aan. Ik wil praktische informatie over 
hoe IPB aangepakt kan worden, bijvoorbeeld voorbeeldscholen.” Deze persoon noemde als op-
lossing het maken van een folder over IPB door bijvoorbeeld de vakbonden. Deze folder zou be-
knopt moeten uitleggen wat IPB is, een beetje de geschiedenis van IPB verhalen en vervolgens 
veel praktische tips geven voor de implementatie. “Het moet een korte en heldere handreiking 
zijn, zonder visies.” 
 
Praktische informatie voor schoolleiders 
Een meer praktisch ingestoken informatievoorziening kan ook voor directeuren behulpzaam zijn, 
maar zij noemen dit punt minder vaak. Deze informatie zou dan duidelijk moeten maken hoe de 
school aan IPB kan werken; het moet naar de individuele school te vertalen zijn. Een deel van de 
schoolleiders lijkt baat te hebben bij het IPB-handboek van het IPB-bureau. Daarover zijn de di-
recteuren over het algemeen positief. Docenten lezen dit echter niet. 
 
Directeuren hebben wel behoefte aan voorbeelden over borgen en vastleggen van de voortgang 
van de verschillende processen; hoe leg je een en ander vast waardoor het niet vervluchtigt? Een 
aantal scholen krijgen hierover opmerkingen van de Inspectie van het Onderwijs in het kader van 
het schooltoezicht. De inspectie gaat de kwaliteitszorg op scholen na en daarmee de borging van 
processen. Scholen krijgen dan complimenten voor het gevoerde (personeels)beleid, maar de 
inspectie is tegelijkertijd wel bang dat de scholen het beleid niet vast kunnen houden. Het vast-
leggen van de verschillende processen in de schoolorganisatie laat dan namelijk te wensen over. 
De gesprekspartners geven aan dat scholen niet weten hoe ze de borging van het personeelsbe-
leid moeten doen. Op dit terrein willen ze graag informatie ontvangen. Het betreft dan dus de in-
bedding van het personeelsbeleid in het kwaliteitsbeleid van de school; ‘Doen we de goede 
dingen en doen we wat we beloven?’ 
 
Wijze van ondersteuning 
Hoewel meer praktische informatie waarschijnlijk al een hele verbetering zou betekenen voor de 
scholen, komen ook nog enkele andere punten naar voren. Deze punten bevinden zich meer op 
het vlak van de wijze waarop de dragende organisaties ondersteuning kunnen bieden. Het gaat 
de gesprekspartners dan om de volgende zaken: 
· geven van voorlichting over invoeren van IPB 
· leveren van maatwerk 
· stimuleren van informatie-uitwisseling tussen scholen onderling 
· stimuleren van informatie-uitwisseling met experts buiten het onderwijsveld 
 
Voorlichting 
Naast goede, praktijkgerichte informatie zien enkele respondenten ook een taak voor ondersteu-
ners bij de voorlichting van het onderwijzend en ondersteunend personeel over de invoering van 
IPB. Dit geldt wederom met name voor de vakbonden. Zij zouden het personeel moeten voorlich-
ten over IPB. Volgens een directeur het liefst op alle scholen zelf. “Ik ben als directeur minder ge-
schikt om die voorlichting te doen, omdat het (IPB) dan weer van bovenaf komt. Bovendien sta ik 
het volgende moment weer als teamlid tussen het personeel.” 
 



    
   31 

Maatwerk 
Om IPB in te voeren moeten schoolleiders hun eigen kennis op peil houden. Hiervoor maakt men 
soms gebruik van externe cursussen of ondersteuning. Volgens de gesprekspartners zijn die 
deels vaak te algemeen en dus te weinig op maat. Het is juist erg belangrijk dat dergelijke cur-
sussen aansluiten bij de schoolsituatie, maar volgens de respondenten wordt dat nog onvoldoen-
de geboden. Dit geldt ondermeer voor de cursussen van sommige Landelijke Pedagogische 
Centra. “Vaak zegt men dat het maatwerk nog verderop in de cursus komt, maar meestal blijft dit 
uit”, aldus een directeur. 
 
De tweedaagse algemene MR-cursus van de AOb wordt over het algemeen positief beoordeeld. 
Toch lijken cursussen die door de school zelf worden verzorgd beter aan te slaan dan het inhuren 
van externen. Zo was er in de gesprekken een schoolleider die voor zijn personeel zelf een cur-
sus over IPB heeft verzorgd. Een andere school heeft medewerkers een cursus laten ontwikke-
len. Deze cursus wordt gegeven aan de rest van het personeel. Soms zitten daar ook 
personeelsleden van andere scholen bij. “Zo bereik je ook maatwerk”, aldus de directeur.  
 
Eventueel kunnen externen wel ondersteunen bij de organisatie van dergelijke cursussen, die de 
school dan zelf geeft. Op deze manier wordt ook de schoolleiding bewust van haar taak bij het 
invoeren van het personeelsbeleid. Een extern gezicht voor de cursus kan volgens enkele res-
pondenten wel juist fris werken op de medewerkers en daardoor een betere bijdrage leveren aan 
het enthousiasmeren van het personeel. Maar ook dan blijft een sterke betrokkenheid van de 
schoolleiding belangrijk. 
 
Informatie-uitwisseling 
In de gesprekken is ook nog een andere vorm van ondersteuning naar voren gekomen die voor 
scholen zeer relevant is. Zowel schoolleiding als MR geven aan behoefte te hebben aan informa-
tie-uitwisseling tussen scholen onderling. Het gaat dan met name om de uitwisseling van ervarin-
gen op het gebied van IPB. De respondenten geven dit ook aan als één van de pluspunten van 
een externe cursus én de reden voor het meewerken aan de groepsgesprekken voor dit onder-
zoek. 
 
Naast cursussen zou deze informatie-uitwisseling structureler kunnen in bijvoorbeeld de vorm van 
een website. Een dergelijke website bestaat ook voor de bestrijding van onderwijsachterstanden 
met behulp van het project Onderwijskansen (zie http://www.onderwijskansen.nl). Ook bestaat 
voor de invoering van het realistisch rekenen een website om docenten te ondersteunen bij het 
uitwisselen van ervaringen (zie http://www.rekenweb.nl). 
 
Expertise buiten het onderwijsveld 
Uitwisselen van ervaringen hoeft niet beperkt te blijven tot scholen onderling en het inhuren van 
externen. Ook buiten het onderwijsveld is expertise op het terrein van personeelsbeleid te vinden. 
Eén respondent gaf bijvoorbeeld aan regelmatig met iemand uit het Midden- en Kleinbedrijf 
(MKB) te praten. “Daar is men verder met de invoering van competentieprofielen dan in het on-
derwijs”, aldus de respondent. Ook Marc Oskam, adviseur van de AVS, riep onlangs in de Volks-
krant op tot deze externe ontmoetingen (met ouders in andere sectoren) waar school én 
bedrijfsleven van kunnen leren1. 
 

______________  
1 Bron: Oskam, M. Vergader op school eens zonder plan of notulist. De Volkrant, 7 juni 2003 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

Wat hebben voornoemde resultaten nu voor consequenties voor de verdere invoering van IPB in 
het primair en voortgezet onderwijs? Welke rol zouden de dragende organisaties, zoals de werk-
gevers-, werknemers en schoolleidersorganisaties kunnen spelen? Met deze vragen zijn de resul-
taten nader bekeken en is een discussiebijeenkomst gehouden met twee organisatieadviseurs. 
Deze adviseurs waren bekend met veranderingsprocessen op het gebied van Human Resource 
Management (HRM) in het bedrijfsleven en/of onderwijs1. In dit hoofdstuk volgen antwoorden en 
aanwijzingen voor de gestelde vraagstukken, waarbij de discussiebijeenkomst belangrijke input 
heeft geleverd. 
 
Veranderingsprocessen 
De invoering van IPB is geplaatst tegen de achtergrond van het management van veranderings-
processen. Hierdoor kunnen de dragende organisaties hun aanbod naar verwachting beter af-
stemmen op de wensen van de scholen. De drie niveaus waarop veranderingsprocessen 
plaatsvinden dienen daarbij als uitgangspunt: 
· Strategisch niveau: “Wat wil je als school, waarom wil je dat en waarom nu? Voor welke be-

hoeften of vragen geeft invoering van (een onderdeel van) personeelsbeleid een oplossing?” 
· Tactisch niveau: “Hoe wil je dit gaan aanpakken én organiseren op de school? Hoe richten we 

dit in, zodat het beter gaat? Welke structuur wil je dan bijvoorbeeld creëren?” 
· Operationeel niveau: “Wat is de praktische uitvoering? Aan welke instrumenten moet je dan 

bijvoorbeeld als school denken? En wie doet wat?” 
 
Onderlinge relatie van de niveaus 
Dit hoofdstuk behandelt de drie niveaus waarop veranderingsprocessen plaatsvinden afzonder-
lijk. Het lijkt erop dat ze daarbij in een logische tijdsvolgorde staan, maar dat is niet helemaal 
waar.  Afhankelijk van de school kan men ervoor kiezen op één van de drie niveaus te starten. 
Maar bedenk dan wel dat de niveaus uiteindelijk niet zonder elkaar kunnen. Als een school func-
tioneringsgesprekken gaat invoeren en dus op operationeel niveau begint, ontkomt de school er 
niet aan dat ze op de langere termijn toch ook aandacht aan de andere niveaus moet besteden. 
Er komen dan vragen op als: Waarom doen we dat? Wat dragen deze gesprekken bij aan het-
geen we als school willen bereiken? Dit is meer het strategische niveau. 

4.1 Strategisch niveau 

Op het strategisch niveau denkt een schoolorganisatie uit wat ze wil bereiken en waarom ze dat 
wil. Wat willen we zijn als school? Volgens welk concept willen we werken? Wat is voor onze leer-
lingen belangrijk? Dat leidt tot de vraag: welke kwaliteiten van mensen heeft de school daarvoor 
nodig en kan de leidding daarop sturen? Op dit niveau wordt dus de visie ontwikkeld. Het gaat 
hier niet alleen om een algemene visie, maar ook om een visie op bijvoorbeeld het nut van IPB 
voor de organisatie.  
 

______________  
1 De adviseurs waren Niek Mertens van AXUM en Laurens Zwaan van Leeuwendaal. 
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Beweegredenen 
Uit de groepsgesprekken is naar voren gekomen dat scholen diverse redenen hebben om IPB in 
te voeren. Eén van de redenen ligt op het financiële vlak. Indien een school echter IPB invoert 
vanuit het financiële perspectief (er is geld voor beschikbaar), is dat geen goede beweegreden. 
Geld is dan ook geen goede drijfveer en allesbepalende succesfactor, want de ene school lukt 
het wel IPB in te voeren, terwijl de andere school met hetzelfde budget faalt. 
 
Moderniseren personeelsbeleid 
Moderniseren van het personeelsbeleid bleek een beweegreden om IPB in te voeren. Als dit ech-
ter gebeurt vanuit de gedachte om arbeidsomstandigheden en –voorwaarden te verbeteren, leidt 
dit niet direct tot succes. Volgens de adviseurs is het bijvoorbeeld de vraag of de CAO niet te 
weinig speelruimte geeft voor scholen. Indien een school met beloningsdifferentiatie aan de slag 
gaat, biedt de CAO weinig speelruimte. Rechten worden éénmalig toegekend. De nieuwe inscha-
ling van leraren (de LC-operatie) in het voortgezet onderwijs is hier een voorbeeld van. 
 
Sturen op prestaties en op basis van deze prestaties periodiek extra belonen, afhankelijk van de 
bijdrage van de medewerker aan de school over de afgelopen periode, wordt door de CAO be-
moeilijkt. Terugdraaien van éénmaal verworven rechten verhoudt zich voorlopig moeizaam tot het 
Rechtspositiebesluit Onderwijs en de CAO-afspraken. Daarom zou de CAO meer speelruimte 
moeten bieden, tegelijkertijd rijst echter ook de vraag of de beperkte ruimte wel optimaal wordt 
gebruikt. Bij de volgende CAO-onderhandelingen zou eens goed gekeken moeten worden naar 
deze speelruimte en de mogelijkheden personeelsbeleid verder te moderniseren. 
 
Aanpak IPB 
Het is cruciaal dat het management een visie heeft waar ze met de school naar toe wil en hoe het 
personeelsbeleid daarbij een rol kan spelen. IPB is dan geen noviteit, maar een onderdeel van 
het Integraal Beleid. Daarnaast moet het management in staat zijn samenhangende doelstellin-
gen te formuleren en die op de juiste wijze bij het personeel brengen. Het managementteam van 
de school speelt dus een belangrijke rol. Probleem daarbij is wel: hoe pak je dit nu aan? 
 
Vertalen IPB naar de individuele school 
In de eerste plaats is het zeer belangrijk het algemene IPB-verhaal te vertalen naar de individuele 
behoeften van de school: wat betekent IPB voor deze school? Welk personeelsbeleid heeft deze 
school nodig? Welke doelen dient dat beleid? Een school moet inzicht krijgen in het doel van IPB 
en waarom deze school dat juist nu kan invoeren; waar kan het nu een bijdrage aan leveren. 
Hiervoor moet de school aansluiten bij zijn eigen problemen, kansen of uitdagingen. Als er geen 
veilig schoolklimaat heerst en dat is het probleem, werk daar dan eerst aan. IPB kan daaraan een 
bijdrage leveren. Begin bij de school en het werk van de mensen in de school. 
 
Scholen kunnen bij het vertalen naar de eigen situatie ondersteuning gebruiken. In die onder-
steuning hoeft de term IPB niet aan de orde te komen, want die kan zoals in hoofdstuk 3 is geble-
ken, bedreigend overkomen. Spreek liever van Integraal Beleid. Voor deze fase kan de school 
gebruik maken van het IPB-handboek. Deze informatie is echter niet op de specifieke schoolsitu-
atie toegesneden. De school heeft dus mogelijk informatie en/of ondersteuning nodig om een ver-
taalslag te maken. Maatwerk is hier het sleutelwoord. 
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Stappenplan op maat 
Zodra de school duidelijk heeft wat IPB kan bijdragen aan de school en hoe IPB dus in de visie 
op het Integraal Beleid past, kan de school verder gaan. Het is dan verstandig een (stappen)plan 
op maat te maken, dat aangeeft wat de school wanneer gaat invoeren (SMART-geformuleerd). 
Dit stappenplan moet aansluiten bij wat de school wil en kan. Het moet niet te hoog gegrepen zijn 
voor de school en rekening houden met de veranderbereidheid van het personeel. Het moet dus 
een passend en acceptabel stappenplan zijn. Een deel van de schoolleiders zal blij zijn met on-
dersteuning bij het opstellen van een dergelijk plan en de invoering van de stappen. 
 
Kennis over personeelsbeleid 
Een ander belangrijk punt waar scholen mee worstelen, is het gebrek aan kennis over IPB op de 
scholen. Het gaat dan niet alleen om kennis over het invoeren van IPB, maar over het gehele ge-
bied van personeelsbeleid; HRM-beleid. Scholen zijn professionele organisaties, waarin het wer-
ken met mensen -en het bieden van onderwijs- centraal staat. Kennis en vaardigheden over 
personeelsbeleid zijn niet altijd aanwezig. Schoolleiders zijn niet altijd opgeleid als manager met 
deskundigheid van personeelsbeleid. Sommigen kunnen of  willen misschien ook nooit een ‘pe-
oplemanager’ worden, ondanks de (grote) betrokkenheid bij hun team. 
 
Als het management niet over de juiste kennis beschikt, zal ze deze kennis in huis moeten halen. 
Daarbij kan de omvang van de school of het bestuur een rol spelen. Grote scholen en besturen 
zijn bijvoorbeeld in staat de personeelsfunctie te vervullen, door een personeelsfunctionaris aan 
te stellen of de juiste expertise in te huren. Schoolleiders- en besturenorganisaties kunnen de 
kleinere scholen en besturen de nodige ondersteuning op vakinhoudelijk HRM-gebied bieden. 
 
Sparringpartner 
In de gesprekken kwam verder naar voren dat schoolleiders dikwijls behoefte hebben aan een 
sparringpartner. Deze kunnen ze soms halen bij collega-schoolleiders of uit het bedrijfsleven, 
daar waar kennis over personeelsbeleid meer voor handen is. Daarnaast lijkt hier ook een taak te 
liggen voor ondersteuning vanuit de schoolleiders- en besturenorganisaties. In de behoefte aan 
een sparringpartners, om niet het wiel te hoeven uitvinden, kan ook worden voorzien door coa-
ching vanuit schoolbesturen. Om besturen hiertoe aan te zetten, kan deze coachende rol en de 
eventuele facilitering daarvan expliciet onder de aandacht worden gebracht (eventueel in een ar-
tikel). 
 

4.2 Tactisch niveau 

Het tweede niveau waarop de invoering van personeelsbeleid speelt is het tactisch niveau. Op dit 
niveau staat de vraag centraal hoe de organisatie de implementatie van IPB, zoals bedacht op 
het strategisch niveau, nu gaat aanpakken én organiseren: hoe geeft de school datgene vorm wat 
ze met personeelsbeleid wil? Bij de invoering van personeelsbeleid is de proceskant van het 
grootste belang. Daarbij komen een aantal vragen voor de school aan bod. Hoe lichten we voor? 
Hoe communiceren we zorgvuldig en tijdig? Welke aanpakken zijn rechtvaardig, helpend en on-
dersteunend? Welke instrumenten helpen bij een goed personeelsbeleid? Hoe bereiken we een 
goede organisatie, verticale en horizontale integratie? 
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Het tactisch niveau wordt volgens de organisatieadviseurs vaak overgeslagen, met als gevolg 
mogelijke stagnatie van de verdere invoering van een goed personeelsbeleid. Meestal denken 
organisaties wel na over wat ze willen (strategisch) en gaan dat vervolgens uitvoeren (operatio-
neel). Hoe ze vervolgens de plannen gaan uitvoeren (tactisch) blijft vaak onderbelicht. Scholen 
realiseren zich dan ook vaak onvoldoende wat de consequenties zijn van de invoering van IPB, 
zoals zij die voor ogen hebben. In deze fase kunnen de organisaties juist deze consequenties op 
een rij zetten.  
 
Praktische informatie 
Om op het tactisch niveau de juiste beslissingen te kunnen nemen is praktische informatie voor 
met name de schoolleiding van wezenlijk belang. Het gaat dan om informatie die uitlegt hoe een 
schoolleider bijvoorbeeld functioneringsgesprekken kan voeren en wat de consequenties voor het 
draagvlak onder het personeel zijn. Als een school bijvoorbeeld goede functioneringsgesprekken 
wil voeren, zal een schoolleider informatie nodig hebben over het functioneren van zijn/haar per-
soneel. Daarvoor zal hij/zij een lesbezoek af moeten leggen. Op sommige scholen is dit nog geen 
dagelijkse praktijk en zal de eilandencultuur met de ‘koninkrijkjes in de klas’ doorbroken moeten 
worden. Hoe pak je dat aan? Hoe organiseer je dat dan (met wie, beschikbare tijd)? Hoe geef je 
vervolg aan het functioneringsgesprek? 
 
Huidige informatie te theoretisch 
Nu is de aangeboden informatie door de verschillende organisaties in het onderwijsveld volgens 
de geïnterviewden teveel theoretisch. De geboden informatie bevindt zich vaak op het strategi-
sche niveau (concepten, modellen, visies). In de gesprekken kwam naar voren dat bijvoorbeeld 
het IPBericht laatst een artikel had over drie mensen die elk een visie op IPB hadden. De respon-
dent vond het erg leuk, maar zit meer te wachten op praktische informatie. 
 
Het veld wil ervaringen van anderen, zodat ze weten hoe ze IPB of onderdelen daarvan op hun 
eigen school of onder hun eigen bestuur in kunnen voeren. Ook de uitspraak ‘nice to know’ te-
genover ‘need to know’ is hierin te plaatsen. Momenteel is veel informatie beschikbaar. De be-
langrijke, wezenlijke informatie voor het zetten van de volgen de stap, lijkt echter te ontbreken of 
niet op de scholen aan te komen. Het gaat dan om datgene wat scholen echt moeten weten om 
met onderdelen van IPB aan de slag te gaan; praktische handvatten. 
 
Kengetallen 
Als het gaat om praktische informatie, gaat het niet alleen over de wijze waarop een school (on-
derdelen van) IPB kan invoeren. Ook hebben scholen baat bij kengetallen rond de invoering van 
IPB. Te denken valt dan aan informatie over de kosten- en tijdsinvestering die bepaalde aspecten 
van IPB met zich meebrengen. Als een school functioneringsgesprekken wil invoeren, moet de 
schoolleider wel beseffen wat het invoeren daarvan van hem/haar vergt. Er reizen dan allerlei 
vragen, zoals: hoeveel tijd kost het om met bijvoorbeeld 40 personeelsleden jaarlijks dergelijke 
gesprekken te voeren? Wat betekenen die 40 gesprekken voor mijn tijd als schoolleider? Kan ik 
dat uitvoeren gegeven de ‘span of control’ die ik heb? Een schoolleider moet daarom helder krij-
gen hoe hij/zij dit binnen de functie in kan passen en wat dat voor de andere werkzaamheden be-
tekent. Dit hangt uiteraard ook weer samen met de invulling van de rol als schoolleider, de visie 
daarop en de gestelde prioriteiten. 
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In veel organisaties (buiten het onderwijs) leidt het inpassen van functioneringsgesprekken nog 
wel eens tot de verzuchting “Moet ik nou ook nog met mijn personeel gaan praten?” Eigenlijk is 
dat de kerntaak van een manager. Een onderwijskundig leider moet misschien wel prioriteit toe-
kennen aan deze gesprekken. De mensen maken immers de school. Daarvoor moet hij/zij echter 
wel inzien hoe de gesprekken zijn te organiseren. De dragende organisaties en/of het IPB-bureau 
kunnen hierin ondersteunen door kengetallen en ervaringsgegevens te geven aan scholen. 
Momenteel mist dit type informatie. 
 
Informatie-uitwisseling 
Dat uitwisselen van ervaringen belangrijk is voor scholen, blijkt ook sterk uit de motivatie van res-
pondenten om aan de groepsgesprekken deel te nemen. Een deel van hen gaf aan dat ze met 
name meededen om ervaringen uit te wisselen. Dit is dus een erg belangrijk punt, waaruit ook de 
behoefte aan de juiste informatie blijkt. Enerzijds kunnen hiervoor praktijkgerichte ‘good practices’ 
worden gebruikt. Deze moeten dan anders van opzet zijn dan de huidige schoolportretten van de 
inspectie.  De wijze waarop een school de implementatie van IPB heeft aangepakt, zou dan cen-
traal moeten staan en niet wat de school allemaal doet. Anderzijds bestaat ook de mogelijkheid 
bijeenkomsten te organiseren waar scholen zelf informatie uit kunnen wisselen. Dit kan door 
daadwerkelijk bij elkaar te komen, maar ook virtueel via een website op internet. 
 
Draagvlak 
Een ander punt dat voortkomt uit het tactische niveau is het draagvlak. Om tijdens de uitvoering 
dit draagvlak niet verliezen moet de school het gehele team bij de invoering van IPB betrekken. 
Uit de gesprekken is gebleken dat op scholen met een IPB-pilot waaraan alleen het management 
meedoet, bij het personeel argwaan heerst ten opzichte van IPB. Zelfs als de MR op de hoogte 
werd gehouden, kwam dit wantrouwen voor. Indien scholen een pilot hebben met een doorsnede 
van de school lijkt dit veel minder te spelen. Bij het opzetten van een dergelijke bredere pilot, is 
het verstandig die personeelsleden te kiezen die het wel zien zitten. Zo kan een vlekwerking ont-
staan, zonder directe tegenwerking van ‘onwillige’ betrokkenen in de beginfase. 
 
Het eigen professioneel handelen bespreekbaar maken, betekent mogelijk ook de ontwikkeling of 
verandering van de cultuur in de school. Dat daarbij positieve reacties optreden van voorlopers, 
maar ook weerstanden en reserves voorkomen, is een normaal gegeven. Dit verdient echter wel 
zorgvuldige aandacht. 
 

4.3 Operationeel niveau 

Als duidelijk is hoe de school IPB gaat invoeren, begint de school met de daadwerkelijke uitvoe-
ring op het operationele niveau. Hier staan de punten die kunnen helpen bij de uitvoering van on-
derdelen van IPB, zoals de in te zetten instrumenten, centraal. 
 
Voorlichting 
Op dit niveau is het van wezenlijk belang de betrokkenen (personeel, schoolleiders en bestuur) 
juist voor te lichten over en te leren omgaan met de verschillen personeelsinstrumenten. Indien 
het personeel niet goed op de hoogte is van de veranderingen, bestaat de kans dat ze IPB be-
dreigend vinden en niet gemotiveerd meewerken. Uit de gesprekken blijkt dat bij personeel wan-
trouwen heerst over IPB en dat het personeel zich met name richt op de beloningsaspecten van 
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IPB. Ze zien de beoordeling op zich af komen als gevolg van het invoeren van competentieprofie-
len. Maak daarom duidelijk wat bijvoorbeeld competentieprofielen zijn. Zorg er bovendien voor 
dat de relatie tussen de verschillende momenten in de gesprekscyclus goed doordacht zijn (func-
tioneringsgesprekken, voortgangsgesprekken, beoordeling, beloningsdifferentiatie).  
 
Personeelsinstrumenten 
Het operationeel niveau brengt ook met zich mee dat duidelijk moet zijn welke personeelsinstru-
menten worden gehanteerd. Willen deze instrumenten werken, dan moeten ze naar de eigen si-
tuatie van de school zijn vertaald. Sommige scholen zijn geneigd direct te zoeken naar de juiste 
instrumenten: men wil een instrument dat exact op hun situatie aansluit. Hiermee dreigt een 
school zich echter te verliezen in een zoektocht naar de instrumenten. De visie waarmee een 
school aan de slag is gegaan om IPB in te voeren, dreigt men dan uit het oog te verliezen. In-
strumenten zijn namelijk niet meer en niet minder dan juiste hulpmiddelen. 
 
Rol competenties 
Momenteel wordt volgens de gesproken adviseurs competentieprofielen in veel literatuur en on-
derzoek (waaronder de monitor IPB) teveel neergezet als de verbindende schakel in IPB. Compe-
tentieprofielen zijn wel belangrijk, maar moeten voornamelijk gebruikt worden voor de 
ontwikkeling van personeel én school. De competentieprofielen moeten zoveel mogelijk los staan 
van de beloningsdifferentiatie. Op basis van afspraken die de school dan met een personeelslid 
maakt, is beloningsdifferentiatie wel in te voeren. Vermijd daarbij echter (een schijn van) directe 
koppeling tussen beloning en competenties. Als een medewerker het idee heeft dat hij/zij het ene 
moment zijn/haar sterktes, maar ook ontwikkelingspunten open bespreekt en het volgende mo-
ment daarop wordt ‘afgerekend’, dan is zijn/haar ontwikkelingsbereidheid en openheid voorlopig 
‘van de baan’. 
 
De schijn vermijden van koppeling tussen competenties en beloning is vrij lastig. Velen zullen 
immers van mening zijn dat een beoordeling op basis van competenties gebeurt. De beoordeling 
zou echter plaats moeten vinden op basis van de prestaties die een personeelslid de afgelopen 
periode heeft neergezet. Deze resultaten zijn ingegeven door iemands competenties, maar die 
worden dan niet beoordeeld. De beoordeling kan tot gevolg hebben dat een personeelslid aan 
zijn/haar ontwikkeling gaat werken. Hiervoor kan hij/zij  (eventueel in overleg met de schoolleider) 
een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen. Door het werken aan de ontwikkeling, verbeteren de 
competenties en de prestaties.  
 
Uiteindelijk is een volwaardig personeelsbeleid dan ook cyclisch in opzet en uitvoering. In bijvoor-
beeld drie jaar krijgt een medewerker met alle soorten gesprekken te maken. Als het goed is, 
voelt een medewerker zich geboeid en gebonden door de manier waarop de werkgever met 
hem/haar handelt als belangrijkste element in het bieden van kwalitatief goed onderwijs. Boven-
dien voelt een medewerker zich dan opererend in een prettig klimaat en competent in het werk.
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