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Inleiding 

In het schooljaar 2010/2011 is er in het Montaigne Lyceum actief ingezet op herijking van 

de bestaande visie en visieontwikkeling. Al in het schooljaar 2008/2009 is geconstateerd 

dat er in dat schooljaar al sprake was van een verandering in het hanteren van de 

Montaigne visie. Er was sprake van een overgang van thema ontwikkeling naar meer 

vakgerichte ontwikkeling of vakoverstijgende ontwikkeling op kleine schaal. Deze andere 

manier van werken leidde tot een gevoel van minder werkdruk bij de docenten, maar had 

ook tot gevolg dat een aantal docenten het gevoel hadden dat er een te grote afstand was 

ontstaan ten aanzien van de oorspronkelijke Montaigne visie. Na 10 jaar leek het 

verstandig de huidige Montaigne visie te herijken en schoolbreed te werken aan 

visieontwikkeling. Dit was mede belangrijk door de komst van een nieuwe schoolleiding en 

de groei van de school, waardoor veel docenten geen deelgenoot waren in het ontstaan 

van de visie. Bovendien kwam de visie uit de beginjaren van de school en door de groei en 

ontwikkeling was het nodig opnieuw te kijken naar de mogelijkheden en beperkingen die 

de oorspronkelijke visie oplegde.  

De docenten hebben twee keer in schooljaar 2009/2010 de mogelijkheid gehad om samen 

met collega‟s te spreken over de visie van de school en het schoolplan. Dit was op een 

schoolinterne dag op 17 november 2009 en op 9 februari 2010. Tijdens deze dagen is de 

oorspronkelijke visie herijkt en is gezamenlijk aangegeven welke onderdelen moesten 

worden behouden in het schoolplan en welke onderdelen aangevuld. 

 Parallel en naar aanleiding van deze dagen zijn processen in school in gang gebracht. Zo 

is er dit schooljaar specifiek aandacht geweest voor de professionalisering van de 

organisatie, de medezeggenschap en de rendementsverbetering van de examens. 

 

De vragenlijst „Evaluatie Visieontwikkeling Montaigne Lyceum‟ is afgenomen in het kader 

van het Durven, Delen, Doen project van de school. In dit project wordt in docententeams 

onderwijsmateriaal ontwikkeld volgens de visie van de school. Daarbij is van belang dat 

een balans wordt gevonden tussen onderwijsontwikkeling en werktevredenheid. 

Het project bevindt zich aan het einde van het derde jaar (totaal drie jaar). In het eerste 

jaar is een inventarisatiemeting uitgevoerd waarin is gekeken naar de 

onderwijsontwikkeling op de school op dat moment. Onder andere naar aanleiding van dit 

rapport zijn activiteiten en maatregelen in de school genomen die zijn beslag hadden op de 

onderwijsontwikkeling. In het tweede jaar is de perceptie van de docenten op de 

onderwijsontwikkeling verder gevolgd. In het derde en laatste jaar van de Expeditie is 

gewerkt aan de visie- en beleidsontwikkeling van de school. De vragenlijst „Evaluatie 

Visieontwikkeling Montaigne Lyceum‟ meet de perceptie van de docenten op de visie- en 

beleidsontwikkeling aan het einde van het derde jaar. Daarnaast is met de vragenlijst  

opnieuw de perceptie van de docenten op de onderwijsontwikkeling gemeten, gevraagd 

naar de werkbeleving en de opbrengsten van 3 jaar durven, delen, doen. 
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Instrument 

Voor het meten van de perceptie van docenten op de visieontwikkeling binnen het 

Montaigne Lyceum is een vragenlijst gebruikt met in totaal 86 items. De items variëren 

van karakter. Een groot aantal items betreft uitspraken waarvan de respondent wordt 

gevraagd aan te geven op een 5-puntsschaal in hoeverre de uitspraak van toepassing is. 

Daarnaast is er een aantal, dat de respondent vragen om een ja/nee-antwoord. Tot slot 

bevat de vragenlijst 5 items met een open antwoordcategorie. De vragenlijst is specifiek 

voor dit project ontwikkeld. De afname heeft online plaatsgevonden. Het onderzoeksteam 

heeft in samenwerking met de schoolleiding de docenten per e-mail verzocht de vragenlijst 

in te vullen. Tevens is door de schoolleiding tijdens informatiemomenten binnen school 

gewezen op de vragenlijst. 

 

Respons 

De vragenlijst „Evaluatie visieontwikkeling Montaigne Lyceum‟ is in de maand mei 2010 

afgenomen onder alle docenten van het Montaigne Lyceum met uitzondering van de 

schoolleiding.  In totaal heeft 46% van de docenten de vragenlijst ingevuld. Tabel 1 geeft 

een overzicht van de respons per team. 

 

Tabel 1  

Respons vragenlijst  

Team Aantal potentiële 
respondenten 

 

Respons in aantallen Respons in % 

1 11 4 36% 

2 7 2 29% 

3 12 5 42% 

4 9 5 56% 

5 6 2 33% 

6 9 5 56% 

7 16 9 56% 

Total 70 32 46% 

 

De respons is hiermee lager dan bij de meting van 2009 (toen 63%), waarin toen een 

vragenlijst is afgenomen over de onderwijsontwikkeling. Overigens zijn toen de 

onderwijsarchitecten en teamleiders uitgesloten in de respons. 

 

Analyse 

Van alle items is de gemiddelde score berekend op schoolniveau. In bijlage 1 staan alle 

items met de gemiddelde score, standaarddeviatie en aantal respondenten weergegeven. 

Daar waar een vergelijking mogelijk is met de vragenlijst van vorig jaar zijn deze scores 

opgenomen in de tabel. Van een aantal items zijn schalen gemaakt waarvan de 

homogeniteit is bepaald door het berekenen van Cronbach‟s alpha (zie tabel 2). 
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Tabel 2  

Schalen en homogeniteit (Cronbach alpha) 

Schaal Items Cronbach alpha 

2010 

Cronbach alpha 

2009 

Rol schoolleiding 2.1 t/m 2.8 0,83 - 

Visie/beleid 4.1 t/m 4.27 0,86 - 

Schoolinterne dagen 7.1 t/m 7.10 0,93 - 

Verantwoordelijkheid 10.1 t/m  10.4 0,64 0,79 

 

De betrouwbaarheid van de schalen Verantwoordelijkheid en Werkbeleving is lager dan in 

2009, wellicht doordat de respons bij de huidige meting lager is. De betrouwbaarheid van 

de schaal Verantwoordelijkheid voldoet niet aan het criterium van 0.70 (Nunnaly & 

Bernstein, 1984) en wordt daarom ook niet als schaal in dit rapport gehanteerd. 

Op een aantal items en schalen is onderscheid gemaakt naar team. Verschillen tussen 

teams zijn getoetst met een one-way ANOVA. 

 

Resultaten evaluatie visie/beleidsontwikkeling 

In de resultatensectie wordt aan de hand van een aantal thema‟s de resultaten op 

schoolniveau gegeven. Wanneer relevant worden tevens de scores van de afzonderlijke 

teams gepresenteerd. In bijlage 1 staan alle items opgenomen met de gemiddelde score 

en standaarddeviatie. 

 

Rol schoolleiding 

In figuur 1 wordt een overzicht van de items die betrekking hebben op hoe de docent de 

rol van de schoolleiding ziet in de visie/beleidsontwikkeling van de school. De docenten 

konden hierbij op een vijfpuntsschaal aangeven in hoeverre een uitspraak op hen van 

toepassing was.  

3,4

3,4

3,9

3,4

3,6

3,4

3,5

3,2

3

1 2 3 4 5

gem.

2.8

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

 

Figuur 1: Beoordeling van de rol van de schoolleiding (N=30-32) 

 

De docenten staan met een gemiddelde schaalscore van 3,4 over het algemeen redelijk 

positief tegenover de rol van de schoolleiding in het afgelopen jaar (2009/10). Als we 
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inzoomen op de meest opvallende resultaten, zien we dat de docenten het met name eens 

zijn met de stellingen dat de schoolleiding het afgelopen schooljaar meer sturend en 

controlerend is opgetreden (item 2.7) en dat de schoolleiding als een eenheid handelt 

(item 2.5). De docenten vinden over het algemeen dat er voldoende mogelijkheden zijn 

geweest in school om te praten over het onderwijs en de onderwijsvisie (item 2.3). De 

docenten vinden relatief wat minder vaak dat er in schooljaar 2009/2010 sprake was van 

een meer actieve sturing op de onderwijsontwikkeling door de schoolleiding (item 2.1). Er 

zijn geen significante verschillen tussen de teams. 

 

Wat betreft de rol die een schoolleiding kan spelen, kan er een onderscheid gemaakt 

worden in vier typen schoolleiders: 

1. Bestuurder: bepalen strategie, stellen van doelen, plannen en evalueren. 

2. Organisator: aandacht voor randvoorwaarden, zorgen voor faciliteiten, verdeling 

van taken, reguleren van besluitvorming. 

3. Stimulator: bevorderen van samenwerking en eenheid onder het personeel, 

enthousiasmeren van het personeel voor voorgenomen beleid. 

4. Beleidsontwikkelaar: initiëren van veranderingen, ontwikkelingen buiten de school 

scherp in de gaten houden. 

Aan de docenten is voor elk van deze typen gevraagd in welke mate de schoolleiding deze 

rol volgens hen vervult binnen de school. Uit figuur 2 blijkt dat het merendeel van de 

docenten (80%) de schoolleiding in sterke mate ziet als bestuurder. Daarnaast ziet een 

ruime meerderheid de schoolleiding in sterke mate als beleidsontwikkelaar. Voor een 

kleine meerderheid heeft de schoolleiding ook de rol van organisator. De rol van stimulator 

wordt volgens driekwart van de docenten matig vervuld door de schoolleiding. Er zijn geen 

verschillen tussen de teams wat betreft de rol die zij zien bij de schoolleiding. 
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Figuur 2: Type rol van de schoolleiding 
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Proces en uitvoering 

In de vragenlijst konden de docenten op een vijfpuntsschaal aangeven in hoeverre een 

aantal uitspraken over de uitvoering van het beleid ten aanzien van de schoolontwikkeling 

op hen van toepassing was (zie tabel 3).  

 

Tabel 3:  

Beoordeling van het gevoerde beleid op het gebied van schoolontwikkeling (N=32) 

Item 

nr. 

Item M SD 

4.1 Het is voor mij duidelijk hoe de organisatie er over 5 jaar uitziet. 2,9 1,0 

4.2 Ik ben tevreden over hoe de organisatie er over 5 jaar uitziet. 2,9 0,9 

4.3 Ik ervaar een duidelijke samenhang tussen visie/beleid en uitvoering. 2,9 0,8 

4.4 Ik draag voldoende bij aan de uitwerking van het beleid in de leerdomeinen. 3,8 0,9 

4.5 Ik krijg voldoende tijd om veranderingen door te voeren. 3,0 0,9 

4.6 Dit schooljaar (2009/2010) is aandacht besteed aan 'de professionalisering van 

de organisatie'. Dit was merkbaar in mijn werk. 

3,3 1,0 

4.7 Deze 'professionalisering van de organisatie' heeft invloed gehad op de 

onderwijsontwikkeling. 

3,2 0,9 

4.8 Ik verwacht dat de dit schooljaar ingezette 'professionalisering van de 

organisatie' nog in het lopende cursusjaar wordt afgerond. 

2,7 1,0 

4.9 Dit schooljaar (2009/2010) is gewerkt aan beleid op 'de medezeggenschap'. Dit 

was merkbaar in mijn werk. 

2,5 1,0 

4.10 Het beleid op 'de medezeggenschap' heeft invloed gehad op de 

onderwijsontwikkeling. 

2,6 0,8 

4.11 Het beleid op 'de medezeggenschap' dat dit schooljaar is ingezet is, acht ik in het 

lopende cursusjaar haalbaar. 

2,8 0,8 

4.12 Dit schooljaar (2009/2010) is gewerkt aan 'rendementsverbetering examens'. Dit 

was merkbaar in mijn werk. 

3,3 1,1 

4.13 Deze 'rendementsverbetering examens' heeft invloed gehad op de 

onderwijsontwikkeling. 

3,2 1,1 

4.14 De 'rendementsverbetering examens' die dit schooljaar is ingezet is, acht ik in 

het lopende cursusjaar haalbaar. 

3,2 1,0 

Gem. Beleid/visie (schaal) 3,0 0,6 

 

De docenten staan over het algemeen neutraal tegenover het gevoerde beleid 

(schaalscore: 3.0). Er zijn wat dit betreft geen verschillen tussen de teams. Opvallend is 

dat het voor de docenten nog niet geheel duidelijk is hoe de organisatie er in de toekomst 

uit gaat zien. Men is ook neutraal in hun mening over de samenhang tussen visie en 

uitvoering. Over hun eigen rol bij de uitwerking van het beleid in de leerdomeinen zijn de 

docenten het positiefst (item 4.4). De docenten vinden dat ze voldoende bijdragen aan de 

uitwerking van het beleid in de leerdomeinen.   

In het schooljaar 2009/2010 heeft de schoolleiding een aantal speerpunten binnen het 

beleid aangebracht. Met name is aandacht besteed aan de professionalisering van de 

organisatie, de medezeggenschap, en de rendementsverbetering van de examens. In de 

vragenlijst is specifiek gevraagd naar deze aandachtspunten binnen het beleid.  Met name 
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de aandacht voor de rendementsverbetering van de examens is voelbaar geweest voor de 

docenten (items 4.12, 4.13, 4.14). Veel minder heeft men gemerkt van het beleid dat het 

afgelopen jaar is gevoerd op het gebied van medezeggenschap (items 4.9, 4.10, 4.11).  

De helft van de docenten is tevreden over de snelheid waarmee het tempo van 

ontwikkelingen op school plaats hebben gevonden. Een kwart vond het tempo te snel en 

nog een kwart vond het tempo te langzaam. De teams verschillen hierin niet van elkaar. 

 

Schoolinterne dagen 

De docenten hebben twee keer in schooljaar 2009/2010 de mogelijkheid gehad om samen 

met collega‟s te spreken over de visie van de school en het schoolplan. Dit was op een 

schoolinterne dag op 17 november 2009 en op 9 februari 2010. Driekwart van de docenten 

geeft aan op beide dagen aanwezig te zijn geweest. Circa 20% was op een van beide 

dagen afwezig en 3% (een respondent) was op beide dagen afwezig. De docenten die op 

(een van) beide dagen aanwezig waren, hebben een aantal uitspraken over de 

schoolinterne dagen voorgelegd gekregen, waarbij ze op een schaal van 1 t/m 5 konden 

aangeven in hoeverre ze het hiermee eens waren. We gaan eerst in op het algemene 

beeld, en vervolgens op de meest opvallende resultaten (zie figuur 3).  
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Figuur 3: Oordeel over de schoolinterne dagen (N=30-31) 

 

Uit de antwoorden blijkt dat de docenten over het algemeen tevreden zijn over de dagen, 

vooral wat betreft het nut van het herijken van de schoolvisie/missie (item 7.1) en de 

inhoud die werd besproken (item 7.2). De dagen worden als zinvol ervaren (item 7.3 en 

7.5) en men heeft het gevoel dat de eigen mening is gehoord (item 7.4). De docenten 

voelen zich betrokken bij de ontwikkeling van de visie van de school (item 7.8).  De 

docenten zijn daarentegen verhoudingsgewijs het minst positief over wat de 

uitgangspunten in de praktijk voor hen gaan betekenen (item 7.10). We vonden alleen 
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significante verschillen tussen de teams wat betreft het oordeel over de helderheid van de 

uitgangspunten zoals die zijn neergelegd in het schoolplan (item 7.8: F=2,54; df=6; p≤ 

0,05). Team 2 (N=2) oordeelt hier negatiever dan de andere teams. Teams 1 en 7 

positiever dan de rest (M>4.0).  

 

Relatie met werkbeleving 

De docenten is ook een aantal uitspraken voorgelegd over de relatie tussen de 

visie/beleidsontwikkeling binnen de school en hun werkbeleving. Ze konden hierbij op een 

schaal van 1 t/m 5 aangeven in hoeverre ze het eens waren met deze stellingen. Ook 

konden ze aangeven als een uitspraak niet van toepassing was. Uit analyses blijkt dat de 

items onderling geen schaal vormen (Cronbach alpha=0,66), dus we behandelen de 

resultaten afzonderlijk (zie tabel 4). 

 

Tabel 4 

Percentage docenten dat het eens is met uitspraken over de relatie tussen 

visie/beleidsontwikkeling en werkbeleving (N=27-32) 

Item 

nr. 

Item % (helemaal) 

mee eens 

9.1 De discussie rond schoolvisie en het schoolplan hebben een positief effect op 

mijn werktevredenheid. 

61 

9.2 Door discussie rond de schoolvisie en het schoolplan heb ik zin om 

ontwikkelingen in mijn onderwijs aan te pakken en door te voeren. 

52 

9.3 Ik zie het komende schooljaar met een positief gevoel tegemoet. 68 

9.4 Ik moet nu en volgende schooljaren anders gaan werken dan afgelopen 

jaren. 

43 

9.5 Ik vind het onprettig dat ik nu en volgende schooljaren anders moet gaan 

werken dan afgelopen jaren  

50* 

* Het gaat hier om het percentage helemaal mee oneens en mee oneens. 

 
Een meerderheid van de docenten (68%) ziet het komende schooljaar met een positief 

gevoel tegemoet (item 9.3). De meeste docenten (61%) zijn het ook eens met de stelling 

dat de discussie rond de schoolvisie en het schoolplan een positief effect heeft op hun 

werktevredenheid. De helft van de docenten heeft er ook geen moeite mee dat ze op dit 

moment en in de toekomst anders moeten gaan werken dan ze in de afgelopen jaren 

hebben gedaan (item 9.5). In team 2 geven de docenten echter aan dat deze uitspraak op 

hen niet van toepassing is. De helft van de docenten heeft er zin in om de ontwikkelingen 

in zijn of haar onderwijs aan te pakken en door te voeren. Bijna de helft van de docenten 

(43%) is het eens met de stelling dat ze anders zullen moeten gaan werken. Er zijn geen 

verschillen gevonden tussen de teams. 

 

 
Resultaten Onderwijsontwikkeling 

In de vragenlijst zijn 18 items opgenomen over de onderwijsontwikkeling in het schooljaar 

2009/2010. Deze items zijn ook afgenomen in de vragenlijst over schooljaar 2008/2009. 
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Wanneer relevant, wordt een vergelijking tussen de resultaten over de schooljaren heen 

gemaakt. 

Onderwijsontwikkeling en de docent 

In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde score en de standaarddeviatie 

van de items die betrekking hadden op hoe de docent de eigen rol ziet in de 

onderwijsontwikkeling en de visie van de docent op onderwijsontwikkeling.  

 

Tabel 5 

Eigen rol in en visie op onderwijsontwikkeling 

 

Team 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.9 

 M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

1 4.5 0.6 4.3 1.5 4.5 0.6 3.5 1.7 3.3 1.0 4.5 0.6 3.3 1.5 3.3 1.3 

2 4.0 0 4.0 0 4.0 0 4.0 0 4.0 0 3.0 1.4 3.5 0.7 4.0 0 

3 3.6 1.5 4.4 0.9 3.6 1.7 4.4 0.9 2.2 0.8 3.8 1.8 3.6 1.7 2.8 1.8 

4 4.6 0.5 4.4 0.6 4.6 0.5 4.0 0.7 4.6 0.6 4.8 0.4 4.6 0.5 4.4 0.6 

5 3.5 0.7 3.6 0.7 3.0 0 3.0 0 2.5 0.7 4.0 0 3.0 1.4 2.5 0.7 

6 3.6 1.1 4.0 1.0 3.8 0.8 3.8 1.3 3.0 0.7 4.0 1.0 4.0 1.4 3.6 1.1 

7 4.0 0.5 4.3 0.5 3.9 0.3 3.7 0.9 3.3 1.1 4.7 0.7 4.0 1.3 3.9 0.8 

school 4.0 0.9 4.2 0.8 4.0 0.9 3.8 1.0 3.3 1.1 4.3 1.0 3.8 1.3 3.6 1.1 

 

Gemiddeld genomen zijn de docenten tevreden over wat de docent zelf en het eigen team 

doet aan onderwijsontwikkeling (v10.5), al scoren de teams hier gemiddeld genomen wel 

iets lager op dan vorig jaar (2008/2009: M=3.6; Sd=0.8). Bovendien vinden we hier een 

significant verschil tussen de teams (F= 3.4; df=6; p=<0.05). Docenten van teams 3 en 5 

zijn minder tevreden over wat het team en de docent zelf doen aan onderwijsontwikkeling. 

De scores op de items 10.1 tot en met 10.3 laten zien dat de docenten zich, net als vorig 

schooljaar, verantwoordelijk voelen voor de onderwijsontwikkeling. Zij voelen zich 

bovendien over het algemeen eigenaar van het door het team ontwikkelde materiaal. 

Ontwikkeling van Montaigne onderwijsmateriaal wordt wel gezien als een gedeelde 

verantwoordelijkheid van alles docenten (v10.9). Teams 3 en 5 scoren hier wel wat lager 

dan de andere teams maar deze verschillen zijn niet significant. 

In de visie van de docenten is thematisch onderwijs geen doel op zich, maar een middel 

om tot contextrijk onderwijs te komen (v10.6). De gemiddelde score van 4.3 is hier 

precies hetzelfde als bij de vorige vragenlijstafname. Over het algemeen zijn de docenten 

van mening, net als vorig jaar, dat ieder team zelf mag bepalen welk thema zij ontwikkelt 

(v10.7).  

Werkbeleving 

In deze vragenlijst is de docenten gevraagd naar de werkbeleving met betrekking tot 

onderwijsontwikkeling. Er is gevraagd naar geïnvesteerde tijd, naar de facilitering, naar de 

beleving van het werken aan onderwijsontwikkeling en het werken op het Montaigne 

Lyceum. In aanvulling hierop is de UBES, een instrument voor het meten van 
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werkbevlogenheid (zie deelrapportage 5: Werkbevlogenheid docenten Montaigne Lyceum, 

mei 2010) afgenomen. 

Figuur 4 laat het aantal uren per lesweek dat docenten besteden aan 

onderwijsontwikkeling (kolommen 1 en 2) en het aantal uren vrije tijd dat men besteedt 

aan onderwijsontwikkeling (kolommen 3 en 4) in schooljaren 2008/09 en 2009/10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Aantal uren per lesweek dat docenten besteden aan onderwijsontwikkeling 

(kolommen 1 en 2) en uren vrije tijd (kolommen 3 en 4) in schooljaren 2008/2009 en 

2009/2010 

 

De meeste docenten (46%) besteden in schooljaar 2009/10 1 tot 2 uur per lesweek aan 

onderwijsontwikkeling. Bijna 31% besteed 3-4 uur per lesweek, 13% besteed 5-6 uur, en 

6% werkt meer dan zeven uur per week aan onderwijsontwikkeling. Slechts een docent 

ontrekt zich aan de onderwijsontwikkeling.  De percentages docenten die 1-2 of 3-4 aan 

onderwijsontwikkeling werken liggen wat lager dan vorig jaar. Daar en tegen had er vorig 

jaar geen enkele docent aangegeven meer dan 7 uur te werken aan onderwijsontwikkeling. 

Dit effect wordt mogelijk veroorzaakt door het feit dat dit schooljaar de vragenlijst ook is 

uitgezet onder de onderwijsarchitecten en teamleiders.  

Het aantal uren vrije tijd die men aan onderwijsontwikkeling besteedt in schooljaar 

2009/10 laat wat meer variatie zien dan in schooljaar 2008/09.  Er zijn wat meer docenten 

die geen vrije tijd besteden aan onderwijsontwikkeling, maar ook wat meer die juist veel 

uren besteden. Net als in schooljaar 2008/09 besteden veel docenten 75% (80% in 

schooljaar 2008/09) vrije tijd aan onderwijsontwikkeling. Ongeveer 40% zelfs 3 uur of 

meer (in 2008/09 was dit ca. 30%). 

Er zijn geen significante verschillen tussen teams in tijdsbesteding aan 

onderwijsontwikkeling. In tegenstelling tot vorig jaar vinden we nu wel een correlatie 

tussen het aantal uren dat men per lesweek besteed en het aantal vrije uren dat men 
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onderwijs ontwikkelt. Met andere woorden docenten die veel uren per lesweek aan 

onderwijsontwikkeling besteden doen dit ook hun vrije tijd.  

Gezien de hoeveel vrije tijd die men besteed is het niet verbazingwekkend dat de docenten 

vinden dat ze, net als vorig schooljaar, (te) veel tijd besteden aan onderwijsontwikkeling 

(v13: M=2.8; SD=0.9; N=32). Ook hier vinden we geen significante verschillen tussen 

teams. 

Het merendeel van de docenten geeft aan voldoende gefaciliteerd (werkruimtes, ICT, 

financiering) te worden bij de ontwikkelactiviteiten (v14.1). Ruim 35% (2008/09: 30%) 

vindt dit echter onvoldoende.  

 

Het werken aan de onderwijsontwikkeling is de docenten het afgelopen jaar gemiddeld 

genomen goed bevallen (v14.2), zoals tabel 6 laat zien. We zien dat de 

onderwijsontwikkeling de docenten van teams 5 en 6 gemiddeld genomen niet goed is 

bevallen. Er zijn echter geen significante verschillen tussen de teams. Als we de cijfers 

vergelijken met vorig jaar dan is gemiddelde op schoolniveau exact hetzelfde, maar de 

scores over de teams zijn verschoven. Het werken aan onderwijsontwikkeling is de teams 

2, 3, en 6 beter bevallen dan vorig jaar, terwijl het de docenten van de teams 4, 5 en 7 

minder goed is bevallen.  

Net als vorig jaar ervaren de docenten dat het werken aan onderwijsontwikkeling 

veranderd is ten opzichte van voorgaande jaren (v14.3). Maar in tegenstelling tot vorig 

jaar is dit niet een verandering ten goede volgens de docenten (v14.4). We zien echter 

grote standaarddeviaties. Dit betekent dat er in de data een spreiding is te zien over alle 

mogelijke scores en dus dat docenten ook binnen teams sterk van mening verschillen en 

dat dus ook binnen een team docenten ervaren dat het werken aan onderwijsontwikkeling 

sterk is veranderd en er docenten zijn die dit juist helemaal niet ervaren. Er zijn geen 

significante verschillen in scores van de teams gevonden. 

 

Tabel 6 

Tevredenheid werken aan onderwijsontwikkeling 

 

Team 14.2 14.3 14.4 10.8 

 M SD M SD M SD M  SD 

1 3.7 0.6 2.7 1.5 3.3 0.6 4.3 1.0 

2 4.0 0 3.0 1.4 2.5 2.1 4.0 0 

3 3.0 1.2 3.6 0.9 2.6 1.5 4.2 1.8 

4 3.6 1.1 4.0 1.0 3.6 0.5 3.8 0.8 

5 2.5 0.7 3.5 0.7 2.5 0.7 2.0 1.4 

6 2.4 1.1 2.8 1.3 2.4 1.1 3.8 0.8 

7 3.4 1.1 3.1 0.8 3.1 0.6 3.0 1.2 

school 3.2 1.1 3.3 1.1 2.9 1.0 3.6 1.2 

 

Een van de veel gehoorde probleempunten bij de onderwijsontwikkeling in de eerste jaren 

van het DDD onderzoek was de aansluiting van het thema onderwijs bij de eindtermen, 
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einddoelen en exameneisen. Door de ingezette koerswijziging in het tweede expeditiejaar 

waarbij de nadruk meer is komen te liggen op contextrijk onderwijs dan op thematisch 

vakoverstijgend onderwijs, ervaren de docenten minder problemen bij de aansluiting 

tussen de onderwijsontwikkeling en de exameneisen en eindtermen. Net als eind vorig 

schooljaar geven de docenten aan dat eindtermen, kerndoelen, exameneisen voldoende 

ruimte geven om contextrijk onderwijs aan te bieden (v10.8). 

 

Tot slot van de set vragen over de onderwijsontwikkeling zijn uitspraken opgenomen 

waarmee we willen meten in hoeverre de docenten zich thuis voelen op de school. Dit is 

gedaan door daar rechtstreeks naar te vragen (v15.1), maar ook of men zich thuis voelt 

bij de Montaigne visie (v15.2). In tabel 7 zien we zowel voor de teams als op schoolniveau 

gemiddeld hoge scores. Deze zijn vergelijkbaar met de vorige meting. Alleen team 5 scoort 

dit jaar op beide uitspraken hoger dan vorig jaar. 

 

Tabel 7 

Relatie docent – school 

 

Team 15.1 15.2 

 M SD M SD 

1 4.5 0.6 4.5 1.0 

2 3.5 0.7 3.5 0.7 

3 4.2 0.8 4.0 1.2 

4 3.6 0.5 4.8 0.4 

5 3.5 0.7 3.5 0.7 

6 4.0 0.7 4.4 0.9 

7 4.3 0.8 4.4 0.7 

school 4.0 0.7 4.3 0.9 

 

De teams verschillen niet significant op beide uitspraken, in tegenstelling tot vorig jaar 

toen teams 4 en 6 zeer hoog scoorden op de uitspraak “Ik voel me thuis op deze school” 

(v15.1).  

 

Conclusies 

Met de vragenlijst is de mening van de docenten gevraagd over het proces en de 

uitkomsten van de visie herijking en –ontwikkeling.  Door de visie ontwikkeling hebben 

zich verschillende processen in de school voor gedaan die mogelijk van invloed zijn 

geweest op de onderwijsontwikkeling in de teams.  In de vragenlijst zijn daarom opnieuw 

enkele items uit de vorig onderzoeksjaar afgenomen vragenlijst over de 

onderwijsontwikkeling opgenomen en is gevraagd naar de werkbeleving van docenten.  

Tevens is opnieuw de vragenlijst „Werkbevlogenheid‟ afgenomen (zie deelrapport 5). 
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Visie- en beleidsontwikkeling 

De docenten zijn voorzichtig (neutraal) in mening ten aanzien van de visie ontwikkeling. 

Men heeft nog geen duidelijk beeld over hoe de organisatie er over 5 jaar uitziet en ervaart 

nog geen volledige samenhang tussen visie en uitvoering. Specifiek is gevraagd naar drie 

beleidsontwikkelingen: professionalisering van de organisatie, medezeggenschap en 

rendementsverbetering van de examens. Meest voelbaar voor de docenten is het beleid 

ten aanzien van de rendementsverbetering van de examens.  

Docenten verschillen van mening over het tempo van de ontwikkelingen in school. De helft 

ervaart dit tempo als goed, een kwart vindt echter dat het te snel gaat. 

De docenten zijn positief over de eigen rol in de visie- en beleidsontwikkeling; men draagt 

voldoende bij aan de uitwerking van het beleid in de leerdomeinen.  

 

De docenten hebben tijdens twee schoolinterne dagen de mogelijkheid gekregen 

gezamenlijk te praten over de visie en beleidsontwikkeling. Deze dagen vormden een 

belangrijk onderdeel van het visie proces. Dat docenten dit ook zo hebben ervaren blijkt 

uit de grote opkomst; driekwart van de docenten is op beide dagen aanwezig geweest. De 

docenten zijn positief over zowel het proces als de inhoud van deze dagen. Men vond het 

inhoudelijk zinvol en het voelde goed voor de docenten om gehoord te worden. De 

docenten vinden over het algemeen dat er voldoende mogelijkheden zijn geweest in school 

om te praten over het onderwijs en de onderwijsvisie. 

 

Afgelopen schooljaar is een nieuwe schoolleiding op het Montaigne Lyceum van start 

gegaan. Van een één mans schoolleiding, is deze omgezet naar een schoolleiding die uit 

drie personen (1 directeur, en 2 adjunct directeuren) bestaat. Met de aandacht voor de 

herijking van de visie heeft deze nieuwe schoolleiding een belangrijke ontwikkeling binnen 

school ingezet. In de vragenlijst is specifiek gevraagd naar de rol van de schoolleiding in 

de herijking van de visie en beleidsontwikkeling. De docenten zijn over het algemeen 

genomen redelijk positief over die rol. De schoolleiding wordt ervaren als meer sturend en 

controlerend dan voorheen (uit eerdere deelonderzoeken bleek dat hier zowel vanuit de 

werkvloer als de schoolleiding zelf behoefte aan was), maar minder sturend op de 

onderwijsontwikkeling. Ook ervaren de docenten de schoolleiding niet altijd als een 

eenheid. 

Wat betreft de rol die een schoolleiding kan spelen, kan er een onderscheid gemaakt 

worden in vier typen schoolleiders: 

1. Bestuurder: bepalen strategie, stellen van doelen, plannen en evalueren. 

2. Organisator: aandacht voor randvoorwaarden, zorgen voor faciliteiten, verdeling 

van taken, reguleren van besluitvorming. 

3. Stimulator: bevorderen van samenwerking en eenheid onder het personeel, 

enthousiasmeren van het personeel voor voorgenomen beleid. 

4. Beleidsontwikkelaar: initiëren van veranderingen, ontwikkelingen buiten de school 

scherp in de gaten houden. 
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Ruim 80% van de docenten ziet de schoolleiding vooral als bestuurders, maar voor 68% 

zijn zij ook beleidsontwikkelaars. Daarnaast heeft de schoolleiding voor de helft van de 

docenten ook een organiserende rol. Veel minder wordt de schoolleiding gezien als 

stimulatoren.  

Tot slot is gevraagd naar de relatie tussen visie- en beleidsontwikkeling en de 

werkbeleving van de docenten. Aandacht voor herijking van de visie en 

beleidsontwikkeling lijkt een positief effect te hebben op de werkbeleving van de docenten. 

De docenten geven aan zin te hebben om ontwikkelingen in het onderwijs aan te pakken 

en men ziet het nieuwe schooljaar positief tegemoet.  Het visie proces lijkt een hernieuwde 

impuls te geven aan de docenten en dus een zinvol ingezette ontwikkeling. 

 

Onderwijsontwikkeling 

Zoals eerder aangegeven ervaren de docenten een minder actieve sturing vanuit de 

schoolleiding op de onderwijsontwikkeling. Toch hebben er ontwikkelingen in school 

plaatsgevonden die (in)direct invloed hebben op de onderwijsontwikkeling in de teams. Om 

een beeld te krijgen hoe docenten in het derde DDD jaar staan ten aanzien van de 

onderwijsontwikkeling zijn een aantal vragen uit de vragenlijst onderwijsontwikkeling die is 

afgenomen eind schooljaar 2008/2009, opnieuw afgenomen. 

 

Ten opzichte van vorig schooljaar zijn de docenten over het algemeen iets minder tevreden 

over wat men zelf en als team heeft gedaan aan onderwijsontwikkeling het schooljaar 

2009/2010, maar nog altijd is men gemiddeld tevreden. Team 3 en 5 scoren hier wel iets 

lager dan de andere teams. Over het algemeen voelt men zich verantwoordelijke voor de 

onderwijsontwikkeling.  

In deze vragenlijst is de docenten gevraagd naar de werkbeleving met betrekking tot 

onderwijsontwikkeling. We hebben gevraagd naar enerzijds de beleving ten aanzien van de 

tijdsinvestering en anderzijds naar de beleving van taakinhoud en het werken op de 

school. Behalve deze vragenlijst, is ook de UBES, vragenlijst naar wekbevlogenheid, 

opnieuw afgenomen (zie deelrapport 5). De meeste docenten (46%) besteden 1 tot 2 uur 

per lesweek aan onderwijsontwikkeling. Bijna 31% besteed 3-4 uur per lesweek, 13% 

besteed 5-6 uur en 6% werkt meer dan 7 uur per week aan onderwijsontwikkeling. Een 

groot deel van de docenten (70%) investeert vrije tijd in onderwijsontwikkeling, 40% zelfs 

3 uur of meer. Deze urenverdeling is wat lastig te vergelijken met vorig jaar omdat toen 

de vragenlijst niet is afgenomen onder teamleiders en onderwijsarchitecten. Gezien de 

hoeveel vrije tijd die men besteed is het niet verbazingwekkend dat de docenten vinden 

dat ze te veel tijd besteden aan onderwijsontwikkeling.  

Het merendeel van de docenten vindt dat ze voldoende worden gefaciliteerd bij de 

ontwikkelactiviteiten, al vindt een groter deel dan vorig jaar (nu 35%) dit niet. 

 

Het werken aan onderwijsontwikkeling bevalt de docenten over het algemeen goed. Teams 

4, 5 en 7 bevalt het minder goed dan vorig jaar, terwijl het teams 2,3 en 6 juist beter 

bevalt. Het werken aan de onderwijsontwikkeling is wel veranderd ten opzichte van het 
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jaar ervoor en deze verandering zien de docenten gemiddeld genomen niet als een 

positieve verandering. 

 Net als vorig jaar blijkt dat docenten zich thuis voelen op school en bij de Montaigne visie.  
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Bijlage 1: Gemiddelden op schoolniveau 2010 en 2009 (waar beschikbaar) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  2010 2009 

Item 

nr. 

Item M SD N M SD N 

2.1 In dit schooljaar (2009/2010) is er in vergelijking met 

vorig schooljaar, sprake van een meer actieve sturing 

op de onderwijsontwikkeling door de schoolleiding. 

3,0 1,0 31 - - - 

2.2 In dit schooljaar (2009/2010) is er voldoende 

informatie-uitwisseling geweest tussen schoolleiding en 

docenten. 

3,2 0,9 32 - - - 

2.3 In dit schooljaar (2009/2010) zijn er voldoende 

mogelijkheden geweest in school om te praten over het 

onderwijs en de onderwijsvisie. 

3,5 0,9 32 - - - 

2.4 De schoolleiding toont belangstelling voor de 

onderwijsontwikkeling in de teams. 

3,4 1,0 32 - - - 

2.5 De schoolleiding, bestaande uit drie directieleden, 

handelt als een eenheid. 

3,6 1,0 32 - - - 

2.6 De schoolleiding draagt een duidelijk beeld uit over de 

richting van het beleid voor de komende jaren. 

3,4 0,8 31 - - - 

2.7 Dit schooljaar (2009/2010) is de schoolleiding meer 

sturend en controlerend geweest. 

3,9 1,0 32 - - - 

2.8 De schoolleiding gaat bewust om met de gevolgen van 

veranderingen voor de dagelijkse onderwijspraktijk. 

3,4 0,7 32 - - - 

4.1 Het is voor mij duidelijk hoe de organisatie er over 5 

jaar uitziet. 

2,9 1,0 32 - - - 

4.2 Ik ben tevreden over hoe de organisatie er over 5 jaar 

uitziet. 

2,9 0,9 32 - - - 

4.3 Ik ervaar een duidelijke samenhang tussen visie/beleid 

en uitvoering. 

2,9 0,8 32 - - - 

4.4 Ik draag voldoende bij aan de uitwerking van het beleid 

in de leerdomeinen. 

3,8 0,9 32 - - - 

4.5 Ik krijg voldoende tijd om veranderingen door te 

voeren. 

3,0 0,9 32 - - - 

4.6 Dit schooljaar (2009/2010) is aandacht besteed aan 'de 

professionalisering van de organisatie'. Dit was 

merkbaar in mijn werk. 

3,2 1,0 32 - - - 

4.7 Deze 'professionalisering van de organisatie' heeft 

invloed gehad op de onderwijsontwikkeling. 

3,2 0,9 32 - - - 

4.8 Ik verwacht dat de dit schooljaar ingezette 

'professionalisering van de organisatie' nog in het 

lopende cursusjaar wordt afgerond 

2,7 1,0 32 - - - 

4.9 Dit schooljaar (2009/2010) is gewerkt aan beleid op 'de 

medezeggenschap'. Dit was merkbaar in mijn werk. 

2,5 1,0 32 - - - 

4.10 Het beleid op 'de medezeggenschap' heeft invloed 

gehad op de onderwijsontwikkeling. 

2,6 0,8 32 - - - 

4.11 Het beleid op 'de medezeggenschap' dat dit schooljaar 2,8 0,8 32 - - - 
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is ingezet is, acht ik in het lopende cursusjaar haalbaar. 

4.12 Dit schooljaar (2009/2010) is gewerkt aan 

'rendementsverbetering examens'. Dit was merkbaar in 

mijn werk. 

3,3 1,1 32 - - - 

4.13 Deze 'rendementsverbetering examens' heeft invloed 

gehad op de onderwijsontwikkeling. 

3,2 1,1 32 - - - 

4.14 De 'rendementsverbetering examens' die dit schooljaar 

is ingezet is, acht ik in het lopende cursusjaar haalbaar. 

3,2 1,0 32 - - - 

7.1 Het is zinvol dat we tijdens deze dag(en) de 

schoolvisie/missie hebben herijkt. 

4,0 0,8 31 - - - 

7.2 De inhoud die tijdens de schoolinterne dag(en) werd 

besproken was relevant. 

3,9 0,9 31 - - - 

7.3 Deze dag/dagen was/waren zinvol voor mij. 3,5 0,9 31 - - - 

7.4 Ik ben tevreden over de uitkomsten van deze dag(en). 3,5 0,9 31 - - - 

7.5 Ik heb het gevoel dat mijn mening is gehoord tijdens 

deze dag(en). 

3,6 0,8 31 - - - 

7.6 De discussie tijdens de school interne dag(en) over het 

nieuwe schoolplan helpt om als school op 1 lijn te 

blijven in visie. 

3,6 0,8 31 - - - 

7.7 Ik vind dat er ieder schooljaar een school interne 

studiemiddag rond het schoolplan zou moeten worden 

georganiseerd. 

3,6 1,1 31 - - - 

7.8 Ik voel me door de school interne dag(en) betrokken bij 

de ontwikkeling van de visie/missie van de school. 

3,6 1,1 31 - - - 

7.9 De uitgangspunten zoals neergelegd in het schoolplan 

zijn helder voor mij. 

3,9 1,1 31 - - - 

7.10 Het is voor mij duidelijk wat de in het schoolplan 

geformuleerde uitgangspunten en actiepunten voor mij 

in de praktijk gaan betekenen. 

3,3 1,0 31 - - - 

8.1 Door mijn afwezigheid op de schoolinterne dagen heb ik 

een mogelijkheid om mee te denken en praten over de 

schoolontwikkeling gemist. 

4,0 - 1 - - - 

8.2 Door mijn afwezigheid op de schoolinterne dagen ben ik 

onvoldoende op de hoogte van het schoolplan. 

2,0 - 1 - - - 

9.1 De discussie rond schoolvisie en het schoolplan hebben 

een positief effect op mijn werktevredenheid. 

4,0 1,6 32 - - - 

9.2 Door discussie rond de schoolvisie en het schoolplan 

heb ik zin om ontwikkelingen in mijn onderwijs aan te 

pakken en door te voeren. 

3,4 1,0 32 - - - 

9.3 Ik zie het komende schooljaar met een positief gevoel 

tegemoet. 

4,0 1,1 32 - - - 

9.4 Ik moet nu en volgende schooljaren anders gaan 

werken dan afgelopen jaren. 

3,4 1,4 32 - - - 

9.5 Ik vind het onprettig dat ik nu en volgende schooljaren 

anders moet gaan werken dan afgelopen jaren. 

3,3 2,3 32 - - - 

10.1 Ik vind onderwijsontwikkeling een kernonderdeel van 

mijn taak binnen school. 

4,0 0,9 32 3,8 1,0 39 
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10.2 Ik voel mij medeverantwoordelijk voor de 

onderwijsontwikkeling binnen mijn team. 

4,2 0,8 32 4,2 0,8 39 

10.3 Ik voel mij mede verantwoordelijk voor de 

onderwijsontwikkeling in school. 

4,0 0,9 32 3,7 1,1 39 

10.4 Ik voel mij eigenaar van het door mijn team 

ontwikkelde onderwijsmateriaal. 

3,8 1,0 32 3,3 1,1 39 

10.5 Ik ben tevreden over wat mijn team en ik doen aan 

onderwijsontwikkeling. 

3,3 1,1 32 3,6 0,8 39 

10.6 Ik vind dat thematisch onderwijs een middel is, geen 

doel op zich. 

4,3 1,0 32 4,3 0,9 39 

10.7 Ik vind dat ieder team zelf kan bepalen welk thema ze 

ontwikkelt. 

3,8 1,3 32 3,9 1,1 39 

10.8 Eindtermen, einddoelen, kerndoelen laten voldoende 

ruimte om contextrijk onderwijs te ontwerpen. 

3,6 1,2 32 3.4 1.0 37 

10.9 Ontwikkeling van Montaigne onderwijsmateriaal voel ik 

als een gedeelde verantwoordelijkheid van alle 

docenten. 

3,6 1,1 32 3,8 1,0 38 

13 De tijd die ik in onderwijsontwikkeling investeer vind ik:  

1=veel te veel; 2=veel; 3=goed; 4=weinig; 5=te 

weinig. 

2,8 0,9 32 2.6 0.8 38 

14.1 Ik word voldoende gefaciliteerd (denk aan werkruimte, 

ICT, financiering, …) bij mijn ontwikkelactiviteiten 

2,8 1,1 31 3,2 1,2 38 

14.2 Het werken aan onderwijsontwikkeling in het schooljaar 

2008/2009 (2009/2010) is mij goed bevallen. 

3,2 1,1 30 3,2 1,1 38 

14.3 Het werken aan onderwijsontwikkeling is veranderd 

vergeleken met het jaar ervoor. 

3,3 1,0 30 3,2 1,1 36 

14.4 Ik ben tevreden over de in de vorige uitspraak 

bedoelde verandering in de onderwijsontwikkeling. 

2,9 1,0 30 3,4 1,0 37 

15.1 Ik voel mij thuis bij de Montaigne visie. 4,0 0,7 30 4,1 0,8 38 

15.2 Ik voel mij thuis op deze school. 4,3 0,9 31 4,4 0,6 37 

 


