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Betreft: Samenvatting van de uitkomsten van de Spiegel Personeel en School, thema Peoplemanagement 

door de teamleider 

Beste Schoolleider,

Voor u ligt de rapportage van de Spiegel Personeel en School, zoals die is uitgevoerd op uw 

schoolorganisatie. De Spiegel biedt u inzicht in de implementatie en beleving van uw (strategisch) 

personeelsbeleid. Een groot aantal onderwerpen komt aan bod, maar de belangrijkste bieden we u alvast 

hier aan.

Op het gebied van peoplemanagement door de teamleider zijn dit de kroonjuwelen die u mag koesteren: 

Bekwaamheid, Ondersteuning door de eigen leidinggevende in het dagelijks functioneren van de teamleider 

, Ondersteuning van de eigen leidinggevende voor de samenwerking van teamleiders , Prioriteit voor 

peoplemanagement en Ruimte om afspraken te maken met medewerkers . Belangrijke factoren die laag 

scoren zijn: Motivatie om peoplemanager te zijn. Aan deze prioriteiten zou u direct aandacht kunnen 

besteden. Er zijn geen onderwerpen om in de gaten te houden. Er zijn geen onderwerpen met een lage 

prioriteit.

Bovenstaande is een korte samenvatting van de conclusies. In het rapport vindt u de resultaten van het 

onderzoek, met scores uitgesplitst naar geleding en in vergelijking met de landelijke benchmark. Ook vindt 

u er aanbevelingen om op kritieke punten verbeteracties uit te voeren. 

Mocht u de behoefte hebben aan ondersteuning bij het duiden van de conclusies, dan kunt u contact 

opnemen met de VO raad.

Met vriendelijke groet,

VO-raad
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1. Introductie

Het besef groeit dat het realiseren van onderwijskundige ambities vraagt om een professionele 

schoolorganisatie. Het Sectorakkoord VO 2014-2017 noemt versterking van de professionaliteit van 

docenten, schoolleiders en bestuurders 'een belangrijke sleutel tot het verder verhogen van de kwaliteit 

van onderwijs' en koppelt dit aan strategisch HRM-beleid. Schoolleiders kunnen met goed HRM-beleid 

zorgen voor bekwame docenten die de ruimte krijgen om goed onderwijs te geven, een inspirerende 

leeromgeving voor leerlingen te creëren en samen te werken aan voortdurende verbetering van het 

onderwijs. Goed HRM-beleid helpt schoolleiders en teamleiders om medewerkers te ondersteunen, zowel in 

hun passie om samen te werken aan onderwijskwaliteit als in hun behoefte aan werkplezier en welzijn. Het 

door de VO-academie uitgegeven katern "Doelgericht Vertrouwen" gaat uitgebreid in op de manier waarop 

het strategisch HRM-beleid deze bijdrage kan leveren.

Het besef van het belang van een professionele schoolorganisatie maakt het essentieel dat scholen zelf 

zicht hebben op de staat van hun strategisch HRM-beleid, de uitvoering en de resultaten ervan. Op basis 

van dit inzicht is het mogelijk in gesprek te gaan over mogelijkheden het HRM-beleid beter te laten 

bijdragen aan de doelen van de school op onderwijskundig gebied en op het gebied van goed 

werkgeverschap.

De SPIEGEL Personeel & School sluit hierbij aan met de volgende doelstellingen gericht op scholen die 

gebruik maken van de SPIEGEL:

- inzicht geven in de actuele staat van HRM-beleid en de uitvoering ervan;

- inzicht geven in sterke punten en ontwikkelpunten, en attenderen op mogelijkheden in beleid 

en uitvoering om beter te sturen op doelen die de school nastreeft; en

- inzicht geven in de kwaliteit van het HRM-beleid van andere scholen als benchmark voor de 

beoordeling van eigen prestaties.

Dit rapport gaat over peoplemanagement door de teamleider. Het belang daarvan valt niet te 

onderschatten. Het is namelijk niet strategisch personeelsbeleid op papier dat effect heeft op 

medewerkers, maar de wijze waarop dit beleid wordt toegepast door leidinggevenden. De leidinggevende 

heeft direct contact met de medewerkers aan wie hij/zij leiding geeft en de combinatie van zijn/haar 

toepassing van strategisch personeelsbeleid en leiderschap (= peoplemanagement) bepaalt hoe 

medewerkers in de praktijk zich ondersteund voelen. Het rapport bevat informatie over hoe verschillende 

betrokkenen naast de teamleider zelf het peoplemanagement door de teamleider ervaren. Daarnaast bevat 

het rapport informatie over de factoren die invloed hebben op peoplemanagement door teamleiders.
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2. Deelnemers aan het onderzoek

Onderstaande tabel geeft weer welk deel van elke geleding in de school heeft deelgenomen aan het 

invullen van de SPIEGEL. 

Deelgenomen Uitgenodigd Respons

Docenten 1 1 100%

OOP 1 1 100%

Schoolleiders 1 1 100%

Teamleiders 1 1 100%

Bij de rapportage van gegevens wordt de vertrouwelijkheid van invullers gegarandeerd. De gegevens 

worden daarom voor elke geleding gerapporteerd op het niveau van de school. Als uw school heeft 

gekozen voor het opgeven van meerdere locaties, dan geeft Bijlage A een uitsplitsing van 

peoplemanagement door de teamleider naar verschillende locaties. Dat gebeurt alleen voor de geleding 

docenten en alleen als er op een locatie meer dan 15 docenten de SPIEGEL hebben ingevuld. Voor de 

andere geledingen wordt niet voor de locatie gerapporteerd omdat het aantal personen te gering is om de 

vertrouwelijkheid te garanderen.

2



3. Leeswijzer

Deze rapportage bestaat uit twee onderdelen. Hoofdstuk 4 analyseert verschillende onderwerpen in relatie 

tot de zogenaamde doelvariabele peoplemanagement door de teamleider. Dat betekent dat vanuit dit 

doelthema bekeken wordt welke onderwerpen wel of niet samenhangen met peoplemanagement door de 

teamleider. Denk daarbij aan factoren als de bekwaamheid en motivatie van teamleiders om 

peoplemanager te zijn, en aan de ruimte en ondersteuning die zij voor hun werk als peoplemanager 

krijgen. Afhankelijk van de score die factoren krijgen, wordt bovendien een advies aan de school gegeven 

voor de aanpak van onderwerpen die prioriteit hebben. Het tweede deel bestaat uit bijlagen die 

achtergrondinformatie geven bij de onderwerpen die in hoofdstuk 4 aan bod komen. Er is bijvoorbeeld een 

bijlage met informatie over hoe teamleiders zelf denken over de omstandigheden die hun werk 

belemmeren of bevorderen, en een bijlage over hoe docenten en OOP hun leidinggevende als 

peoplemanager ervaren. 

In de bijlagen zijn verschillende onderwerpen samengevoegd in een thema. Voor elk thema wordt eerst 

een korte inhoudelijke toelichting gegeven met aandacht voor de verschillende onderwerpen die daarbij 

aan de orde komen. Vervolgens worden de scores gerapporteerd. Over elk onderwerp zijn meerdere 

stellingen voorgelegd omdat daarmee de validiteit van uitspraken verhoogd wordt. Bijvoorbeeld over het 

onderwerp ‘ondersteuning door de HR-afdeling aan teamleiders’ zijn 6 stellingen voorgelegd aan 

teamleiders en de HR-afdeling. De gemiddelde score voor het onderwerp (dus niet voor de afzonderlijke 

stellingen) wordt gerapporteerd om de rapportage overzichtelijk te houden. Voor elk onderwerp worden de 

volgende scores gerapporteerd:

- de gemiddelde beoordeling uitgedrukt als een cijfer op een schaal van 1-10 die een geleding aan 

een bepaald deelthema geeft voor de eigen school;

- de gemiddelde beoordeling uitgedrukt als een cijfer op een schaal van 1-10 die dezelfde geleding 

van andere scholen die hebben deelgenomen aan het onderzoek aan dat deelthema geeft (dit is 

dus een benchmark om de eigen score aan te spiegelen). Dit cijfer is berekend door de score op de 

schaal van 1-5 in de vragenlijsten om te rekenen naar een score op een schaal van 1-10.

De weergave van de scores op elk thema wordt afgesloten met een korte conclusie. Op grond van de 

cijfers die de respondenten aan de eigen school geven, kunnen onderdelen worden beoordeeld als:

- zeer goed: wanneer er sprake is van een score >8,0;

- ruim voldoende: wanneer de score ligt tussen 7,0 – 8,0;

- voldoende: wanneer de score ligt tussen 6,0 – 7,0; of

- onvoldoende: wanneer er sprake is van een score <6,0.

Elke school kent een eigen ontwikkeling en er zijn verschillen in stadium van ontwikkeling tussen scholen, 

ook als het gaat om strategisch HRM-beleid. Het is daarom belangrijk dat elke school zelf bespreekt of de 

score op een bepaald onderdeel tot tevredenheid stemt dan wel om actie vraagt. De benchmark gegevens 

kunnen daarbij behulpzaam zijn.
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4. Prioriteitenmatrix

In dit hoofdstuk worden aanbevelingen voor verbeteringen gedaan. Hierna wordt eerst verantwoord hoe is 

bepaald welke aanbevelingen een school krijgt en hoe de zogenaamde prioriteitenmatrix gelezen kan 

worden. 

Verantwoording aanpak opstellen prioriteitenmatrix

Strategisch HRM kan bijdragen aan het realiseren van de doelen die de school zich stelt. Om gerichte 

aanbevelingen aan scholen te kunnen doen, is het nodig de doelen van verbeteracties te bepalen en 

vervolgens na te gaan welke factoren voor deze doelen het verschil maken. Dat is op de volgende manier 

gebeurd.

In dit rapport staat peoplemanagement door de teamleider centraal. Peoplemanagement door teamleiders 

is als doel gekozen omdat dit een cruciale schakel is tussen beleid en de realisatie van opbrengsten voor 

medewerkers (medewerkerwelzijn) en onderwijskundige schooldoelen.

Ten tweede is bepaald welke factoren van belang zijn voor peoplemanagement door de teamleider. Dat is 

gedaan door op basis van een statistische analyse van de gegevens van scholen die het Spiegelonderzoek 

hebben gedaan vast te stellen welke factoren een significante samenhang hebben met peoplemanagement 

door de teamleider.

Ten derde wordt voor elke factor bepaald wat voor soort aandacht die verdient in verbeteracties van de 

school. Dat is gebaseerd op twee criteria. Ten eerste op grond van de vraag of een bepaalde factor 

statistisch gezien een hoog of een laag belang heeft voor peoplemanagement door de teamleider. Ten 

tweede op grond van de overweging of de score op een bepaalde factor hoog of laag is. Voor ‘hoog’ is een 

score van 7 of hoger op de schaal van 1-10 aangehouden; voor ‘laag’ scores lager dan een 7. Als een school 

hoog scoort op een factor is het voor die school veel moeilijker om door middel van verbeteracties een nog 

hogere score op die factor te realiseren dan wanneer een school laag scoort op die factor. De combinatie 

van de twee criteria van belang en score leidt tot het volgende onderscheid tussen factoren wat betreft de 

aandacht die ze verdienen bij verbeteracties:

- prioriteiten: factoren met een hoog belang en een lage score;

- kroonjuwelen: factoren met een hoog belang en een hoge score;

- lage prioriteit: factoren met een laag belang en een lage score; en

- in de gaten houden: factoren met een laag belang en een hoge score.

Voor elk doel, hier peoplemanagement door de teamleider, wordt een prioriteitenmatrix gepresenteerd die 

er uitziet zoals in onderstaande figuur. In de cellen van de matrix worden de factoren vermeld afhankelijk 

van het type aandacht dat ze verdienen. De factoren die als ‘prioriteit’ worden aangemerkt, zijn de 

aanknopingspunten voor beleid waarmee de meeste verbetering bereikt kan worden voor het beoogde 

doel omdat ze een hoog belang hebben maar de score erop laag is en er dus nog veel ruimte voor 

verbetering is. De factoren die als ‘kroonjuweel’ worden aangemerkt, scoren nu al goed maar verdienen 

aandacht om ze vast te houden omdat ze van groot belang zijn voor het beoogde doel. De factoren die als 

‘lage prioriteit’ worden aangemerkt, zijn ook een aanknopingspunt voor verbeteracties maar ze hebben een 

lagere prioriteit omdat hun belang voor het beoogde doel geringer is dan van de factoren die als ‘prioriteit’ 

zijn aangemerkt. Tenslotte zijn er factoren om ‘in de gaten te houden’, die scoren nu hoog maar hebben 

een relatief laag belang voor het beoogde doel.
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Belang

hoog Prioriteiten Kroonjuwelen

laag Lage prioriteit In de gaten houden

laag hoog

Score

Natuurlijk zijn er verschillen tussen scholen. Daarom is de invulling van de prioriteitenmatrix afhankelijk van 

de situatie van de eigen school. Om te bepalen welke factoren een significante samenhang hebben met een

bepaald doel zijn de gegevens van alle scholen gebruikt. Maar of een bepaalde factor aangemerkt wordt als 

bijvoorbeeld 'prioriteit' of als 'kroonjuweel' hangt volledig af van de situatie van de eigen school. 

Bij de uitwerking van de aanbevelingen is geput uit inzichten die bekend zijn uit wetenschappelijk 

onderzoek in het algemeen en voor de onderwijssector in het bijzonder. Om de leesbaarheid van de 

aanbevelingen te vergroten zijn geen verwijzingen naar wetenschappelijke bronnen opgenomen. Degenen 

die meer willen lezen over de bijdrage van strategisch HRM aan de doelen van een school en opbrengsten 

voor verschillende stakeholders kunnen terecht bij het katern Doelgericht Vertrouwen dat door de VO-

academie is uitgegeven (zie www.vo-academie.nl). De website van de VO-academie biedt meer informatie 

over strategisch HRM en allerlei activiteiten gericht op de professionalisering van schoolleiders op dit 

gebied.
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4.1 Peoplemanagement door de teamleider

De bijdrage van strategisch HRM aan de doelen van de school is in belangrijke mate afhankelijk van de 

toepassing van HRM-beleid door teamleiders. Teamleiders begeleiden en geven leiding aan de mensen in 

hun team. Daarbij maken ze gebruik van onderdelen van HRM, denk bijvoorbeeld aan de gesprekscyclus. 

Daarnaast is hun leiderschapsgedrag belangrijk, bijvoorbeeld de ondersteuning van medewerkers in hun 

dagelijks functioneren en in hun professionele ontwikkeling. Beide componenten samen – toepassing van 

HR-beleid en leiderschap – worden aangeduid met de term peoplemanagement. De ontwikkeling van de rol 

van de teamleider van de docent met een coördinerende taak naar een peoplemanager is in sommige 

scholen verder dan in andere. Ook de taakverdeling tussen teamleider en HR/P&O-afdeling verschilt tussen 

scholen. Taken die de HR/P&O-afdeling in de ene school zelf verricht kunnen in een andere school bij de 

teamleider liggen. In alle gevallen is de ondersteuning van de teamleider door de HR/P&O-afdeling 

belangrijk: teamleiders zijn geen specialisten op het gebied van HRM en hoeven dat ook niet te zijn als de 

samenwerking en afstemming met de HR/P&O-afdeling goed is.

In Bijlage 1 en 2 wordt informatie gegeven over hoe de teamleider als peoplemanager functioneert in de 

ogen van verschillende geledingen in de school. Hier wordt ingezoomd op de factoren die samenhangen 

met peoplemanagement door de teamleider. 13 factoren zijn meegenomen in de analyse. Daarvan hangen 

er 3 direct samen met peoplemanagement door de teamleider: de bekwaamheid van de teamleider om 

peoplemanager te zijn, de motivatie van de teamleider om peoplemanager te zijn en de ruimte om als 

peoplemanager afspraken met medewerkers te maken. Eveneens 3 factoren hangen indirect samen met 

peoplemanagement, dat wil zeggen dat ze een effect op peoplemanagement hebben via de invloed die ze 

hebben op de motivatie van teamleiders om peoplemanager te zijn; deze 3 factoren zijn de steun van de 

eigen leidinggevende voor het dagelijks functioneren van de teamleider, de steun van de eigen 

leidinggevende op het gebied van de samenwerking van teamleiders, en de prioriteit die teamleiders geven 

aan het begeleiden van en leiding geven aan de medewerkers in hun team. Al deze 6 factoren hebben een 

groot belang voor peoplemanagement door de teamleider. Deze factoren zijn in onderstaande 

prioriteitenmatrix opgenomen en zullen ook aandacht krijgen in de aanbevelingen.

Peoplemanagement door de teamleider en de factoren die er niet mee samenhangen

Voordat elke factor uit de matrix wordt besproken, wordt eerst kort ingegaan op de factoren die niet 

samenhangen met peoplemanagement door de teamleider (dus geen invloed op peoplemanagement 

hebben). Hierbij gaat het om steun van de eigen leidinggevende op het gebied van maatwerk voor 

teamleiders en hun professionele ontwikkeling; steun van collega-teamleiders; steun van de HR-afdeling; 

tijd voor peoplemanagement; regeldruk; en het aantal medewerkers waar de teamleider verantwoordelijk 

voor is. De reden dat deze factoren niet samenhangen met de realisatie van onderwijskundige 

schooldoelen varieert. Van factoren als tijd, het aantal medewerkers, en regeldruk kan aangenomen 

worden dat die geen invloed hebben omdat teamleiders sterk gemotiveerd zijn voor hun rol als 

peoplemanager en zich niet laten weerhouden om zich in te zetten voor die rol. Dat wil niet zeggen dat 

deze factoren geen aandacht verdienen; Bijlage 1 verschaft informatie die gebruikt kan worden om na te 

gaan of actie gewenst is. Andere factoren zoals de steun van collega-teamleiders, de steun van de HR-

/P&O-afdeling en de steun van de eigen leidinggevende op het gebied van maatwerk voor teamleiders zijn 

in scholen doorgaans zo vanzelfsprekend dat er weinig verschil voorkomt. Op het gebied van hun eigen 

professionele ontwikkeling zeggen teamleiders zelf actie te ondernemen als hun eigen leidinggevende daar 

niet sterk op gericht is.

De invloedsfactoren en aanknopingspunten voor verbeteracties

Hierna wordt voor elk van de factoren in de matrix besproken welke aanknopingspunten voor 
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verbeteracties er zijn. Dat verschilt uiteraard afhankelijk van de hoge of lage score die een factor behaald 

heeft. Het is belangrijk om als school ook de samenhang tussen factoren te zien en daar in beleid en 

leidinggeven op te sturen. Aan de ene kant is peoplemanagement door teamleiders afhankelijk van aan de 

persoon gebonden factoren, namelijk hun bekwaamheid en motivatie (de Ability en Motivation factoren van 

het AMO-model). Aan de andere kant zijn er ook randvoorwaarden (de Opportunity-factoren van het AMO-

model) die peoplemanagement door teamleiders kunnen bevorderen of belemmeren: de ruimte die 

teamleiders hebben om afspraken met hun medewerkers te maken en de steun die ze krijgen van hun 

eigen leidinggevende voor hun dagelijks functioneren en samenwerking. Door de samenhang tussen 

factoren te zien en daar in beleid en leidinggeven op te sturen, neemt de effectiviteit van verbeteracties 

toe.

Score

hooglaag

In de gaten houdenLage prioriteitlaag

- Bekwaamheid
- Ondersteuning door de eigen
leidinggevende in het dagelijks
functioneren van de teamleider
- Ruimte om afspraken te maken met
medewerkers
- Ondersteuning van de eigen
leidinggevende voor de samenwerking
van teamleiders
- Prioriteit voor peoplemanagement

Kroonjuwelen

- Motivatie om peoplemanager te zijn

Prioriteiten

hoog
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Om als peoplemanager medewerkers goed te kunnen ondersteunen is het belangrijk dat teamleiders 

ruimte hebben om met een medewerker individuele afspraken te maken. De teamleiders in deze school 

oordelen positief over de ruimte voor afspraken die ze hebben. Het is belangrijk om aandacht te houden 

voor de ruimte die teamleiders hebben en de manier waarop ze die gebruiken. Individuele afspraken zijn 

goed, maar ze moeten wel uit te leggen zijn aan anderen. Voorkom dat er een gevoel van 

onrechtvaardigheid bij medewerkers kan ontstaan omdat met de een afspraken gemaakt worden maar met 

een ander niet. Intervisie onder teamleiders helpt om scherp te blijven op bijzondere omstandigheden die 

het gebruik van ruimte voor individuele afspraken rechtvaardigen.

Ruimte om afspraken te maken met medewerkers

Teamleiders in deze school oordelen positief over de ondersteuning die ze ervaren van hun eigen 

leidinggevende. Dat is een sterk punt van deze school en dat motiveert de teamleiders in hun rol als 

peoplemanager. Schoolleiders hebben talloze taken, vaak ook extern gericht. Ze hebben ook de 

eindverantwoordelijkheid voor het schoolbeleid. Schoolleiders die zich realiseren dat goed beleid pas 

effectief is als de uitvoering in lijn is met het beoogde beleid zullen zich ook inzetten voor de ondersteuning 

van teamleiders want zij zijn degenen die een belangrijke rol spelen in de implementatie van beleid. Het is 

belangrijk dat teamleiders het gevoel hebben dat zij in hun dagelijks functioneren ondersteund worden 

door hun eigen leidinggevende net zoals zij hun medewerkers als peoplemanager ondersteunen in hun 

dagelijks functioneren. 

Ondersteuning door de eigen leidinggevende in het dagelijks functioneren van de teamleider

De teamleiders in deze school voelen zich bekwaam om hun taken als peoplemanager te verrichten. Die 

bekwaamheid is belangrijk: bijna alle teamleiders zijn immers van origine docent, en teamleider zijn is een 

ander vak dan docent zijn. Het is geweldig dat deze school kan beschikken over teamleiders die zich 

bekwaam voelen. Het is belangrijk om aandacht te blijven besteden aan de professionele ontwikkeling van 

teamleiders. Veel teamleiders voelen zich met name bekwaam in de algemene taak van gespreksvoering en 

coaching van medewerkers, maar in specifieke taken voelen velen zich minder bekwaam. Denk aan zaken 

als loopbaanmogelijkheden bepalen en medewerkers daarin begeleiden, of de samenwerking van docenten 

als professionele leergemeenschap stimuleren. Speciale aandacht in het HR-beleid voor de 

bekwaamheidsbevordering van teamleiders is op zijn plaats.

Bekwaamheid

Het belang van gemotiveerde teamleiders is niet te onderschatten. Zij staan ‘in de frontlinie'. In deze school 

is er op dit punt verbetering mogelijk, gelet op de scores van de teamleiders. Twee factoren zijn direct van 

invloed op de motivatie van teamleiders. Ten eerste de ondersteuning die teamleiders ervaren van hun 

eigen leidinggevende. Het is van groot belang om als leidinggevende in gesprek te gaan met de 

teamleiders, individueel of gezamenlijk. Ga met elkaar na aan welke ondersteuning teamleiders behoefte 

hebben. Persoonlijke aandacht en steun van de schoolleiding voor de teamleiders is essentieel.Ten tweede 

hangt de prioriteit die teamleiders aan hun rol als peoplemanager geven direct samen met hun motivatie. 

Dit is enerzijds te verklaren als een wisselwerking tussen de motivatie van teamleiders voor hun 

peoplemanagement-rol en de prioriteit die zij eraan geven: hoe meer gemotiveerd, des te hoger de 

prioriteit, en andersom. Maar die prioriteit kan ook samenhangen met andere factoren. Is er bijvoorbeeld 

een duidelijk profiel voor de teamleider waarin het belang van de peoplemanagement-rol vanuit de school 

duidelijk wordt aangegeven? Of moet die rol concurreren met andere taken zoals parttime lesgeven en 

leerlinggerichte zaken regelen waardoor er in de praktijk weinig prioriteit aan peoplemanagement gegeven 

kan worden? De schoolleiding heeft een belangrijke verantwoordelijkheid in het creëren van de 

randvoorwaarden waardoor teamleiders prioriteit aan hun peoplemanagement-rol kunnen geven.

Motivatie om peoplemanager te zijn
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De teamleiders in deze school scoren hoog op de prioriteit die ze geven aan het begeleiden van en leiding 

geven aan de medewerkers in hun team. Dat is een punt waar de school trots op kan zijn en dat de 

teamleiders ook motiveert voor peoplemanagement rol. Een gedeelde opvatting over de prioriteit voor 

begeleiding van en leiding geven aan medewerkers geeft houvast voor de belangrijke rol die teamleiders 

vervullen. Duidelijkheid over het profiel en de prioriteiten van de taken van teamleiders helpt ook om het 

gesprek te voeren als een teamleider wel in woord de prioriteit voor begeleiding en leidinggeven 

onderschrijft maar er moeite mee heeft om dit in praktijk te brengen. De gedeelde opvatting over deze 

prioriteit geeft een kader om in gesprek te blijven over peoplemanagement.

Prioriteit voor peoplemanagement

Teamleiders hebben uiteenlopende taken. Daarom hebben ze er voordeel van als ze met andere 

teamleiders kunnen sparren over de aanpak van bepaalde taken en als ze gebruik kunnen maken van 

elkaars sterke punten. Teamleiders in deze school oordelen positief over de steun die ze van de 

schoolleiding ervaren voor de samenwerking van teamleiders. Deze ondersteuning heeft een positief effect 

op hun motivatie voor peoplemanagement. Dit is een sterk punt voor het peoplemanagement in deze 

school. Vaak zoeken teamleiders elkaar individueel wel op als ze een klankbord nodig hebben, maar 

systematisch inzetten op het ondersteunen van de samenwerking tussen teamleiders gaat een flinke stap 

verder en draagt bij aan de motivatie van teamleiders en aan de effectiviteit van hun peoplemanagement. 

Blijf inzetten op de ondersteuning van deze samenwerking.

Ondersteuning van de eigen leidinggevende voor de samenwerking van teamleiders
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Bijlage 1 - De teamleider als peoplemanager

Voor de implementatie van strategisch HRM-beleid zijn leidinggevenden in belangrijke mate 

verantwoordelijk, meestal in samenwerking met en ondersteund door de HR/P&O-afdeling. In het VO is het 

de team- of afdelingsleider die direct verantwoordelijk is voor het begeleiden van en leidinggeven aan 

medewerkers. Daarom gaat deze paragraaf in op de rol van de teamleider als peoplemanager.

De onderstaande twee diagrammen geven weer in welke mate docenten en OOP hun teamleider als 

peoplemanager ervaren. De beoordeling die docenten en OOP in deze school aan de peoplemanager rol 

van hun teamleider geven, wordt in dit diagram vergeleken met het oordeel van docenten en OOP uit de 

benchmark. Daarbij gaat het om de toepassing van HR-beleidsmaatregelen door de teamleider met name 

in de vorm van maatwerkafspraken. Vervolgens wordt de ondersteuning door het leiderschapsgedrag van 

de teamleider weergegeven, zowel de ondersteuning van het dagelijks functioneren van medewerkers, de 

ondersteuning in hun ontwikkeling en de ondersteuning van onderlinge samenwerking.

Docenten

Door docenten wordt de ondersteuning door het leiderschapsgedrag van hun teamleider in de volgende
onderdelen ervaren als:

Onvoldoende - verdienen in ieder geval aandacht

- Ondersteuning van samenwerking

- Ondersteuning in ontwikkeling

- Ondersteuning in dagelijks functioneren

- Ondersteuning door maatwerkafspraken
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OOP

Door OOP wordt de ondersteuning door het leiderschapsgedrag van hun teamleider in de volgende
onderdelen ervaren als:

Onvoldoende - verdienen in ieder geval aandacht

- Ondersteuning van samenwerking

- Ondersteuning in ontwikkeling

- Ondersteuning in dagelijks functioneren

- Ondersteuning door maatwerkafspraken

De belangrijke rol die de teamleider vervult als peoplemanager maakt het ook belangrijk aandacht te 

besteden aan de factoren die het functioneren van de teamleider als peoplemanager belemmeren en 

bevorderen. Bij deze factoren gaat het om de bekwaamheid van teamleiders en om hun motivatie om als 

peoplemanager hun medewerkers te ondersteunen. Er zijn daarnaast verschillende aspecten van de ruimte 

en mogelijkheden voor de teamleider weergegeven: de ruimte en tijd die ze hebben, de prioriteit die ze aan 

de rol van peoplemanager geven, de steun van collega-leidinggevenden en de steun van de HR-afdeling en 

van de eigen leidinggevende. Tenslotte is ook de regeldruk in het algemeen van invloed op de 

mogelijkheden als peoplemanager te fungeren.
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Teamleiders

Teamleiders zien sommige factoren als bevorderend voor hun rol als peoplemanager. Dat zijn de factoren
die beoordeeld worden als:

Zeer goed

- Regeldruk

Ruim voldoende

- Steun van eigen leidinggevende: ondersteuning samenwerking

- Steun van eigen leidinggevende: ondersteuning ontwikkeling

- Steun van eigen leidinggevende: ondersteuning dagelijks functioneren

- Steun van eigen leidinggevende: maatwerk

- Steun collega-leidinggevenden

- Ruimte om afspraken te maken

- Prioriteit leidinggevende taken

- Beschikbare tijd voor leidinggevende taken

- Bekwaamheid

Onvoldoende - verdienen in ieder geval aandacht

- Steun van HR-afdeling

- Motivatie
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Bijlage 2 - De teamleider als peoplemanager: scores van verschillende
geledingen

De SPIEGEL Personeel & School wil scholen inzicht geven in de actuele staat van hun HRM. Daarbij moet 

bedacht worden dat er in een school verschillende geledingen zijn die ieder een eigen rol bij het tot stand 

komen, uitvoeren en ‘ontvangen’ van het HR-beleid hebben en die geneigd zijn hun beeld van het HR-

beleid te baseren op het deel waar zij zelf bij betrokken zijn. Schoolleiders – en HR-adviseurs – zullen 

geneigd zijn hun oordeel te baseren op het formele beleid dat zij ontwikkelen, het beleid zoals het op 

papier bedoeld is. Teamleiders zullen geneigd zijn hun oordeel te baseren op het HR-beleid zoals zij dat zelf 

toepassen. Medewerkers zullen geneigd zijn het HR-beleid te beoordelen op grond van wat zij van hun 

leidinggevende ervaren en van wat zij mogelijk weten van het formele beleid. Bewustzijn van deze 

verschillende rollen en daarmee samenhangende beelden is van belang bij de beoordeling van de actuele 

staat van HRM in de school. 

Hierna worden de percepties van verschillende geledingen met betrekking tot bepaalde thema's 

gerapporteerd. Ook al gaat het om hetzelfde thema, bijvoorbeeld de teamleider als peoplemanager, toch 

zullen de percepties daarvan van teamleiders verschillen van de percepties van docenten en OOP, en van 

schoolleiders en van de HR-adviseur. Het gaat er niet om wie gelijk heeft. Het gaat immers om percepties 

die vanuit een bepaalde geleding bestaan. Als kanttekening bij de lezing van de scores moet bovendien 

opgemerkt worden dat niet evenveel vragen over een bepaald onderdeel gesteld zijn in de vragenlijsten 

voor de verschillende geledingen (vanwege de omvang van de vragenlijsten). Dit is een extra reden om 

niet op zoek te gaan naar ‘wie er gelijk heeft’. 

 

In deze bijlage worden de beelden vergeleken die de verschillende geledingen binnen de school hebben 

van de peoplemanager rol van de teamleider. Daarbij gaat het om de toepassing van HR-

beleidsmaatregelen door de teamleider met name in de vorm van maatwerkafspraken. Vervolgens wordt 

de ondersteuning door het leiderschapsgedrag van de teamleider weergegeven: de ondersteuning van het 

dagelijks functioneren van medewerkers, de ondersteuning in hun ontwikkeling en de ondersteuning van 

onderlinge samenwerking.

Als de beoordeling die een bepaalde geleding maakt van een onderdeel van peoplemanagement 

ondersteuning maar net voldoende is en/of wanneer er sprake is van aanzienlijke verschillen in percepties 

(groter dan 1 punt) is dat een goede reden om met elkaar in gesprek te gaan. Als bijvoorbeeld teamleiders 

de ondersteuning die ze aan docenten bieden als 'goed' beoordelen terwijl docenten deze als ‘voldoende’ 

beoordelen, dan is het zinvol te bespreken waar deze verschillen mee zouden kunnen samenhangen. Dit 

kan bijvoorbeeld betekenen dat docenten bepaalde behoeften hebben waar teamleiders het bestaan niet 

van kennen. Het gezamenlijke gesprek over dergelijke beoordelingen helpt verwachtingen over en weer te 

verhelderen. Het heeft geen zin om een gesprek te voeren over 'wie er gelijk heeft'. De perceptie die een 

bepaalde geleding ergens van heeft, is wat die is. Benut het gesprek om er achter te komen waarmee een 

bepaalde perceptie samenhangt.
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- Ondersteuning door maatwerkafspraken
- Ondersteuning in dagelijks functioneren
- Ondersteuning in ontwikkeling
- Ondersteuning van samenwerking

Op de volgende onderdelen is het verschil groter dan 1 punt en verdient het aanbeveling hierover in
gesprek te gaan:
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Bijlage 3 - Ondersteuning door de HR-afdeling

De actuele staat van HRM in scholen heeft te maken met zowel het HR-beleid waarvoor schoolleiders 

uiteindelijk verantwoordelijk zijn als met de implementatie daarvan waarbij teamleiders een cruciale rol 

vervullen. Bij beide is de HR-afdeling betrokken door middel van gerichte advisering en ondersteuning van 

leidinggevenden in hun rol. Daarnaast heeft de HR-afdeling een eigen rol in de toepassing van HR-beleid.

De professionalisering van schoolleiders en teamleiders op het gebied van HRM en ook de 

professionalisering van de HR-functie in het voortgezet onderwijs is nog volop in ontwikkeling. Ook de 

schaalgrootte van scholen speelt een rol bij het niveau waarop de HR-afdeling kan functioneren. Die 

factoren moeten in de beschouwing betrokken worden als de volgende scores worden beoordeeld van de 

ondersteuning die de HR-afdeling biedt aan:

- de directie op het gebied van de ontwikkeling van strategisch HR-beleid; en

-  teamleiders bij de implementatie van HR-beleidsmaatregelen en hun rol als peoplemanager.

- Ondersteuning aan directie

Op de volgende onderdelen is het verschil groter dan 1 punt en verdient het aanbeveling hierover in
gesprek te gaan:
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Bijlage 4 - Ondersteuning van teamleiders door de schoolleiding

Teamleiders spelen een centrale rol als peoplemanager in de ondersteuning van de medewerkers aan wie 

zij leidinggeven. Maar teamleiders zijn zelf ook medewerkers en het is de schoolleider die als 

leidinggevende de teamleiders kan ondersteunen. Onderstaand diagram geeft weer hoe schoolleiders de 

ondersteuning beoordelen die zij op verschillende gebieden aan hun teamleiders geven en hoe teamleiders 

de ondersteuning beoordelen die zij van hun leidinggevende ervaren.

Als verschillen in beoordeling groter zijn dan 1 punt is er reden om eens met elkaar in gesprek te gaan.
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