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Samenvatting en conclusies

Aanleiding, doe! en vraagstelling van het onderzoek

Een brede school is een netwerkvan onderwijs en andere (welzUns)instellingen. De

brede school heeft het doel de ontwikkelingskansen van alle kinderen te vergroten,
actieve deelname van kinderen aan de samenleving te bevorderen, kinderen een
goede dagindeling te bieden, mogelijke achterstanden van kinderen weg te nemen
en hun sociale competentie te vergroten. Een andere belangrijke functie van de

brede school is de 'wijkfunctie': het betrekken van de wijk bij de school.

In een notitie van OCenW en VWS aan de Tweede Kamer (april 2001) wordt aange-
geven dat de regering de ontwikkeling van brede scholen wil ondersteunen. Ook in
het Regeerakkoord worden de mogelijkheden die het concept van d.e brede school
inhouden onderkend. Hierbij is wel de nadrukkelijke kanttekening geformirleerd
dat de ontwikkeling van brede scholen niet mag leiden tot taakverzwarÍng van de

leerkrachten op de betreffende scholen. Daarom hebben B&A Groep en TNO Arbeid
van de Directie Primair Onderwijs van het Ministerie van OCenW gezamenlijk de

opdracht gekregen in kaart te brengen in hoeverre de ontwikkeling van brede
scholen leidt tot taakverzwaring van schoolleiders en leraren. Hierbij is uitgegaan
van de volgende onderzoeksvragen:

l. In hoeverre leidt de ontwikkeling van de brede scholen tot een feÍtelijke taakver-
zwaring van schoolleiders en leraren van brede scholen?

2. In hoeverre wordt een feitelijke taakverzwaring (indien aan de orde) ervaren als

een (onwenselijke) toename van de taakbelasting?

3. Welke verschillen doen zich op de hierboven genoemde punten voor tussen de

verschillen Apen (brede) scholen? Wat zijn in dit opzÍcht de verschillen tussen

brede scholen in de'oprichtingsfase', brede scholen in de'implementatiefase' en

brede scholen in de'consolidatiefase' en tussen brede scholen binnen grote(re)
netwerken van instellingen en brede scholen binnen kleine(re) netwerken van
instellingen?

4. Welke verschillen doen zich op de hierboven genoemde punten voor tussen

s choolleiders en leraren?

De vragen zijn beantwoord door:
. schoolleiders en leraren op brede scholen te vragen naar verschillen in taakbe-

steding en taakbelasting vóór en na de overgang naar een brede school;
. de onderzoeksgegevens over de huidige situatie op brede scholen te vergelijken

met de onderzoeksgegevens over de huidige situatie op niet-brede scholen.
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2 Onderzoeksopzet

Er is gekozen voor een onderzoeksopzet op basis waarvan zinvolle kwantitatieve
uitspraken konden worden gedaan en waarbij ruimte gelaten werd voor enige
kwalitatieve verdieping. De onderzoeksopzet bestond uit de volgende stappen:

Een schriftelijke vragenlijst onder schoolleiders en leraren van brede scholen

Er is een begeleidende brief met vijf vragenlijsten gestuurd naar alle 252 directeu-
ren van scholen die door onderzoek van Oberon' bekend stonden als brede school.

We hebben de directeur gevraagd zelf een vragenlijst in te vullen en de overige
vragenlijsten te verspreiden over twee leerkrachten uit de onderbouw en twee
leerkrachten uit de bovenbouw. Daarbij hebben we de directeuren gevraagd de

vragenlijsten zoveel mogelijk te verspreiden onder Ieraren die de overgangsfase
van'niet brede school naar brede school'hebben meegemaakt, omdat zij een

vergelijking tussen beide periodes konden maken.

De vragenlijst bestond uit vragen over het brede schoolconcept, vragen naar de

taakbesteding, vragen over taakbelasting, vragen over de verandering in taakbe-

steding en taakbelasting door de brede school en een aantal algemene vragen. Voor
de vragen over de taakbesteding en taakbelasting zijn van dezelfde vragen gebruik
gemaakt als in het OTTO-onderzoek'.

Vergelijkingen met andere groepen

Aan de hand van de gegevens uit het OTTO-onderzoek hebben we een controle-
groep van 'leraren op niet-brede scholen'geconstrueerd. Dit bestand is gebruikt
voor verschillende vergelijkingen tussen leraren op brede scholen en leraren op
niet-brede scholen. Deze analyse kon alleen uitgevoerd worden op leraren en niet
op schooldirecteuren, omdat hierover geen vergelijkbare gegevens in het OfiO-
bestand zitten.

Verdiepende telefonische interviews met schoolleiders en leraren van brede scholen
Om de onderzoeksresultaten meer kwalitatief reliëf te geven is er gekozen voor
een ronde van 30 verdiepende telefonische interviews onder directeuren en leraren
van brede scholen uit de onderzoeksgroep. In de gesprekken is vooral nader
ingegaan op de vermeende oorzaken (brede school of andere oorzaken?) van
vormen van taakverzwaring die in de schriftelijke vragenlijst naar voren kwamen.

Jaarbericht 200l,Brede Scholen in Nederland Oberon, Utrecht, 2001. De ministeries van OC&W en VWS en

de VNc hebben Oberon gevraagd de standvan zaken rond de brede school in Nederland over de hele linie
in kaart te brengen. ln dit onderzoek gaat het om een systematische registratie en beschrijving van brede

school ontwikkelingen in alle gemeenten. De brede school ontwlkkeling zal gedurende minimaal drie jaren

gevolgdworden(2001-2003).Cemeentenwaarsprakeisvanbredeschool ontwikkelingenwordenjaarlijks
schriftelijk en telefonisch geënquèteerd. De uitkomsten van het onderzoek wordenjaarlijks in de vorm van
een Jaarbericht Brede Scholen' gepubliceerd.

Taakbelasting en Taakbesteding van leraren in het PO, B&A 6roep en TNO Arbeid, Den Haag 2001
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Belangrijkste concl usies

Algemeen

De respondentengroep

De samenstelling van de respondentengroep komt overeen met die van het OTTO-

onderzoek als het gaat om de man-vrouw verdeling en de aanstellingsomvang. Op

een aantal punten zijn er echter ook verschillen. Het blijkt dat de respondenten
aan dit onderzoek iets ouder zijn, meer ervaring hebben in het onderwijs en iets
langer bij dezelfde school in dienst zijn dan de respondenten van het OTTO-

onderzoek. Waarschijnlijk is dit verschil het gevolg van het verzoek om vooral
medewerkers die de overgang naar de brede school hebben meegemaakt de

vragenlijst in te laten vullen. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de leeftijd
van medewerkers die bij een brede school werken iets hoger ligt dan medewerkers
die niet bij een brede school werken. Dat kunnen we echter niet onderbouwen,
omdat er geen populatieoverzicht is van de medewerkers op brede scholen.

De brede scholen
'DE'Brede School bestaat niet. Met andere woorden: de brede school kent vele
verschijningsvormen. Dit blijkt ook uit de verschillen in naamgeving: brede school,
vensterschool, wijkschool, onderwijskansenschool etc. Volgens de respondenten
betekent het 'brede school zijn'grosso modo dat er met meerdere instellingen
wordt samengewerkt, dat de contacten met wijkbewoners bevorderd worden en dat
voorzieningen beter op elkaar worden afgestemd. De helft van de respondenten
geeft aan dat de school zelf initiatiefnemer is geweest om te komen tot samenwer-
king in de vorm van een brede school.
Bij de meerderheid van de scholen uit ons onderzoek is het voorkomen van
achterstanden bij leerlingen de belangrijkste motivatie geweest voor het oprichten
van de brede school. Het'brede school zijn' hangt dan ook (nu nog steeds) nauw
samen met het zijn van een achterstandsschool. Hierbij dient wel benadrukt te
worden, dat hier gaat om een momentopname. Hoewel dit nog niet empirisch door
ons onderzoek bevestigd wordt, lijkt zich een tendens af te tekenen, waarbij steeds
meer brede scholen het bieden van een 'sluitende dagindeling' als belangrijkste
motivatie voor 'het brede school zijn' naar voren brengen.

De brede scholen werken over het algemeen vooral samen met de peuterspeelzaal
en buurtwerk. Daarnaast werken veel scholen samen met maatschappelijk werk, de
bibliotheek en een gezondheidsinstelling. De brede scholen hebben met maat-
schappelijk werk, kinderopvang en de peuterspeelzaal het meest frequent contact.

Volgens het onderzoek van Oberon kunnen er 3 fases worden onderscheiden
binnen het ontwikkelproces van een brede school, een fase van initiatief en

definitie, van voorbereiding en van uitvoering. De medste respondenten geven aan

dat hun school zich in de derde fase bevindt. De ontwikkelingsfase waarin een

school zich bevindt hangt niet samen met het aantal Ínstellingen waarmee wordt
samengewerkt. Brede scholen werken dus niet met meer of minder instellingen
samen naarmate zij verder zijn in het ontwikkelingsproces van de brede school.
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Het bliikt dat er brede scholen zijn die er meerdere jaren over doen om in fase 3

van het ontwikkelingsproces te komen, maar dat er ook scholen zijn die zich
binnen een jaar in fase drie bevinden.

Taakbesteding

De taakomvang is de verhouding tussen de door de leraren uit het onderzoek
opgegeven feitelijk gewerkte tijd en de formeel door hen te werken tijd. We kunnen
alleen van de leraren (en niet van de leidinggevenden) de taakomvang vergelijken
met de ofio-cijfers. Bij deze vergelijking blijkt de taakomvang van leraren op
brede scholen in grote lijnen overeen te komen met de taakomvang van leraren op
niet-brede scholen. Dit wijst erop dat leraren van brede scholen niet meer of
minder werken dan leraren op niet brede scholen. Voor de leidinggevenden kunnen
we deze vergelijking niet maken, omdat we hierover geen gegevens beschikbaar
hebben.

Directeuren van brede scholen besteden gemiddeld de meeste tijd aan organise-
rende en coördinerende taken, overleg binnen de school en beheers- en toezicht-
houdende taken. De leraren van brede scholen besteden gemiddeld de meeste tijd
aan lesgeven en lesgevende taken. De taakbesteding van leraren op brede scholen
komt in hoge mate overeen met de taakbesteding van leraren op niet-brede
scholen.

veel leraren van brede scholen vinden dat zij door de invoering van de brede
school meer tijd moeten besteden aan organiserende en coördinerende taken en
overleg binnen de school. Er worden door de leraren nauwelijks taken genoemd
waaraan zij door de invoering van de brede school minder tijd hoeven te besteden.
Dit is opvallend omdat de taakbesteding van leraren van brede scholen niet
opmerkelijk verschilt van de taakbesteding van leraren van niet brede scholen.

De meeste directeuren vinden dat zij sinds de invoering van de brede school meer
tijd moeten besteden aan organiserende en coördinerende takeh, overleg binnen en
buiten de school en aan beheer- en toezichthoudende taken. Relatief meer direc-
teuren dan leraren vinden dat zij door de brede school meer tijd moeten besteden
aan de verschillende taken. Ook geven vooral directeuren van brede scholen aan
dat taken inhoudelijk zijn veranderd door de brede school.

Taakbelasting

Taakbelasting is de mate waarin een werknemer zich belast voelt door de hoeveel-
heid werk die verricht moet worden. De taakbelasting van leraren op brede scholen
is niet hoger dan op niet brede scholen. Maar de gemiddelde taakbelasting van
leraren (op brede scholen en op niet brede scholen) is wel hoger dan de taakbelas-
ting van de gemiddelde Nederlandse beroepsbevolking, ook als vergeleken wordt
met werknemers met een vergelijkbaar opleidingsniveau (HBO en hoger).

Leraren op brede scholen ervaren iets minder emotionele uitputting dan collega's
op niet brede scholen. Opmerkelijk is dat leidinggevenden op brede scholen een
hogere taakbelasting ervaren terwijl dit niet tot hogere emotionele uitputting leidt.
Dit wordt echter verklaard door betere regelmogelijkheden die zij hebben om aan
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de hoge taakeisen te voldoen. De regelmogelijkheden van leraren op brede scholen
zijn voor wat betreft de zelfstandige regelruimte ongunstiger dan in de vergelij-
kingsgroep van de Nederlandse beroepsbevolking.

Ongeveer de helft van de leraren vindt dat het werk drukker en complexer is
geworden. Bij de leidinggevenden speelt dit nog meer. Volgens velen hangt dit
samen met de invoering van de brede school, De leidinggevenden ervaren door de

invoering van de brede school ook een verandering in de regelmogelijkheden, ze
ervaren meer zelfstandige regelruimte. Daarnaast worden leidinggevenden gecon-

fronteerd met veel administratieve rompslomp en moeite om samenwerkende
partners bij elkaar te houden. Het werken op een brede school wordt door alle
medewerkers het meest als complexer, het minst als onoverzichtelijker, maar ook
als uitdagender en leuker ervaren.

Brede scholen staan vaker in achterstandswijken, dit brengt een specifieke leerling-
en ouderproblematiek met zich mee. Vele medewerkers op brede scholen ervaren
dat hun aanpak werkt en dat leerlingen er profijt van hebben. De brede scholen
vragen het ministerie vooral om betere faciliteiten, in gebouwen en in formatie-
ruimte om de brede school goed uit te kunnen voeren. Een brede school kan niet
zonder een goed gefaciliteerde coördinator. Ook een passend gebouw is onmisbaar
voor een èchte brede school.

De meningen zijn verdeeld over de vraag of een brede school moeilijker of makke-
lijker aan personeel komt.

4 Algemeen beeld

Het algemene beeld dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat het werken op
brede scholen door leraren wel als complexer, maar niet zo zeer als zwaarder
ervaren wordt dan het werken op niet-brede scholen. Voor de groep leidinggeven-
den (directeuren, adjunct directeuren, coördinatoren e.d.) komt een ander, maar
niet negatiever, beeld naar voren. Grosso modo lijken leidinggevenden op brede
scholen het werk zowel complexer als zwaarder te ervaren dan hun collega-
leidinggevenden op niet-brede scholen. Het is echter niet zo, dat zij hierdoor
eerder gebukt gaan onder emotionele uitputting of stress.

Uit de interviews die wij gehouden hebben wordt dit beeld bevestigd en lijkt de
verklaring gezocht te moeten worden in de'inhoudelijke bevrediging van het
werken op brede scholen'. Met andere woorden: het extra werk is de moeite waard
en dit werkt op zijn beurt weer motiverend.
Dit beeld leidt ons tot de aanbeveling aan onze opdrachtgever om de ontwikkeling
van brede scholen te blijven ondersteunen en faciliteren, zowel in het belang van
de leerlingen als van de leraren en leidinggevenden. Aan de randvoorwaarde zoals
geformuleerd in het Regeerakkoord - ontwikkeling van brede scholen mag niet
leiden tot taakverzwaring van de leerkrachten op de betreffende scholen - wordt
dan misschien niet'in de letter voldaan' (zeker wanneer het gaat om leidinggeven-
den) maar wel 'in de geest': werken op brede scholen is de moeite waard of, zoals
één van onze respondenten het in een interview formuleerde 'Het kost meer tijd,
maar je krijgt er meer voor terug, daardoor is het minder zwaar'.





Voorwoord

Tijdens de onderhandelingen voor de CAO Onderwijs 1999-2000 is ruim aandacht
besteed aan het probleem van de werkdruk in het onderwijs. Dit heeft geleid tot de
CAO-afspraak de problematiek van taakbelasting en werkdruk per sector nader te
onderzoeken. De onderzoeken die in dit kader door B&A Groep en TNO Arbeid
gezamenlijk zijn verricht, hebben de werkdruk in het primair onderwijs, het
voortgezet onderwijs en de BVE-sector in kaart gebracht, zowel voor het onder-
wijsgevend als voor het onderwijsondersteunend personeel.

In opdracht van de directie Primair Onderwijs van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen hebben B&A Groep en TNO Arbeid in 2002 een onder-
zoek gedaan, dat specifiek gericht is op taakbesteding en taakbelasting op brede
scholen in het basisonderwijs.
In de voorliggende rapportage wordt hiervan verslag gedaan.

De aanleiding tot het onderzoek was de belofte aan de Tweede Kamer, dat er
onderzoek zou worden gedaan naar de vraag in hoeverre de ontwikkeling van
brede scholen leidt tot taakverzwaring van schoolleiders en leraren. De behoefte
om hier nader zicht op te krijgen werd ingegeven door een passage in het Regeer-

akkoord, waarin werd aangegeven dat het kabinet voornemens was de ontwikkeling
van brede scholen te ondersteunen onder de voorwaarde dat de ontwikkeling van
brede scholen niet mag leiden tot taakverzwaring van de leerkrachten op de

betreffende scholen.

Op deze plaats willen wij ten eerste de deelnemende instellingen en docenten

bedanken. Zonder hun bereidwilligheid om mee te werken aan het onderzoek,
hadden wij nooit tot de resultaten en conclusies in dit onderzoeksrapport kunnen
komen.

Ook willen wij hier onze collega's bedanken die allen met hun eigen deskundigheid
een essentiële bijdrage aan de totstandkoming van het onderzoek hebben geleverd.

Vanuit B&A Groep willen we met name noemen: Catharina Kolar, Karen Groeneveld
en Yvonne Bremer. Vanuit TNO Arbeid is dat: Ruurt van de Berg.

Tot slot willen wij de leden van de begeleidingscommissie bedanken voor hun
inzet en betrokkenheid en voor de plezierige samenwerking: mevrouw A.M.
Postmaa-Houdijk, mevrouw drs. M. Jacobs en de heer M.J.M. Weekenborg.

Den Haag

Erwin van Rooijen
(Projectleider B&A Groep)

Hoofddorp
Sjors Frielink
(Proj ectleid er TN O Arb eid)
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I . ln leid ing

I.t Achtergrond

E.n brede school is een netwerk van onderwijs, welzijn en zorg voor kinderen en

Lfrun ouders. Zo'n netwerk bestaat uit de school en andere voorzieningen (zoals

zorginstellingen, cultuur, sport, politie) met als doel de ontwikkelingskansen van

kinderen vergroten, actieve deelname van kinderen aan de samenleving te bevor-
deren, kinderen een goede dagindeling te bieden, mogelijke achterstanden van alle
kinderen weg te nemen en hun sociale competentie te vergroten. Bij brede scholen
gaat het om ontwikkelingen met en rond scholen die aansluiten bij de functie van
de wijk en onder regie staan van de gemeente. Dit past binnen de rol van de
gemeente als regisseur van het gemeentelijke jeugdbeleid. De steun aan de brede

school ontwikkeling is opgenomen in het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS).

Driekwart van de gemeenten geeft aan binnen enkele jaren één tot vijf brede
scholen te willen realiseren.3

In een notitie van OCenW en VWS aan de Tweede Kamer (april 2001) wordt aange-
geven dat de regering de ontwikkeling van brede scholen wil ondersteunen. Ook in
het Regeerakkoord worden de mogelijkheden die het concept van de brede school
inhouden onderkend. Hierbij is wel de nadrukkelijke kanttekening geformuleerd
dat de ontwikkeling van brede scholen niet mag leiden tot taakverzwarÍng van de

leerkrachten op de betreffende scholen. Deze kanttekening is ingegeven door het
besef dat de primaire onderwijstaken van leraren onder druk kunnen komen te
staan, omdat leraren en schoolleiders zich extra inzetten om brede scholen tot
stand te laten komen. Daar staat tegenover dat leraren en schoolleiders nu vaak (te)

veel en - met name op achterstandsscholen - steeds meer energie moeten steken in
allerlei niet-schoolse zaken. Brede scholen kunnen op termijn juist tegemoet
komen aan de overbelasting van het personeel van scholen en instellingen.

De Tweede Kamer is beloofd, dat er onderzoek zal worden gedaan naar de vraag in
hoeverre de ontwikkeling van brede scholen leidt tot taakverzwaring van school-
leiders en leraren. Om die reden heeft de Directie Primair Onderwijs van het
Ministerie van OCenW B&A Groep en TNO Arbeid gevraagd onderzoek te verrichten
naar de taakbesteding en taakbelasting van leraren op brede scholen, het onder-
zoek dient vooralsnog beperkt te worden tot het basisonderwijs. In deze rapporta-
ge worden de bevindingen van het onderzoek weergegeven.

) 
Jaarbericht 2OOt,WedeScholen in Nederland Oberon, Utrecht, 2OOl. De ministeries van OC&W en VWS en

de VNC hebben Oberon gevraagd de stand van zaken rond de brede school in Nederland over de hele linie
in kaart te brengen. ln dit onderzoek gaat het om een systematische registratie en beschrijving van brede
school ontwikkelingen in alle gemeenten. De brede school ontwikkeling zal gedurende minimaal drie jaren
gevolgdworden(2001-2003).Cemeentenwaarsprakeisvanbredeschool ontwikkelingenwordenjaarlijks
schriftelijk en telefonisch geènquèteerd. De uitkomsten van het onderzoek worden jaarlijks in de vorm van
een'Jaarbericht Brede Scholen' gepubliceerd.
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1.2 Onderzoeksvragen

Op basis van de hierboven beschreven aanleiding en doelstelling van het onder-
zoek formuleren we de volgende onderzoeksvragen:

(l ) ln hoeverre leidt de ontwikkeling van de brede scholen tot een feitelijke taakverzwa-
ring van schoolleiders en leraren van brede scholen?

(2) tn hoeverre wordt een feiitelijke taakverzwaring (indien aan de orde) ervaren als een
(onwensetijke) toename van de taakbelasting?

(3) Wetke verschillen doen zich op de hierboven genoemde punten voor tussen de

verschillen typen (brede) s;cholen? Wat zijn in dit opzicht de verschillen tussen brede
scholen in de'oprichtingsfase', brede scholen in de'implementatiefase' en brede
scholen in de'consolidatiefase' en tussen brede scholen binnen grote(re) netwerken
van instellingen en brede scholen binnen kleine(re) netwerken van instellingen?

(4) Wetke verschillen doen zich op de hierboven genoemde punten voor tussen school-

leiders en leraren?

t.3 Leeswijzer

De rapportage is als volgt opgebouwd. In het volgende hoofdstuk wordt de onder-
zoeksaanpak gepresenteerd. In hoofdstuk 3 zullen we een beschrijving geven van
de onderzoeksgroep. In hoofdstuk 4 worden de resultaten over het deel taakbeste-
ding gepresenteerd en in hoofdstuk 5 volgen de resultaten over het deel taakbelas-
ting.
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2. Onderzoeksaanpak

2.1 lnleiding

e vraag of de brede school ontwikkeling leidt (of inmiddels heeft geleid) tot
taakverzwaring is moeilijk te beantwoorden. De vraagstelling suggereert een
verandering tussen een situatie voor de brede school en de huidige situatie

na de invoering van de brede school. Idealiter zouden de gegevens van dit onder-
zoek vergeleken moeten worden met onderzoeksgegevens van (bij voorkeur
dezelfde) brede scholen uit de periode voordat ze een brede school werden.Deze
onderzoeksgegevens zijn echter niet beschikbaar. Met andere woorden: er heeft
geen nulmeting plaatsgevonden.

Er zijn twee oplossingen mogelijk voor dit probleem:
r schoolleiders en leraren op brede scholen vragen naar verschillen in taakbeste-

ding en taakbelasting vóór en na de overgang naar een brede school;
. de onderzoeksgegevens over de huidige situatie op brede scholen vergelijken

met de onderzoeksgegevens over de huidige situatie op niet-brede scholen.

Aan het vragen naar verschillen tussen de situatie vóór en na een verandering
kleven enkele methodologische bezwaren. Het vragen naar situaties in het verleden
heeft een risico van vertekening, omdat de huidige beleving vaak de perceptie van
het verleden kleurt. Uit onderzoek is gebleken dat het geheugen vaak niet be-
trouwbaar is. Bij gebrek aan gegevens van vóór verandering waren dit soort vragen
echter onontkoombaar, maar dit heeft wel consequenties gehad voor de interpreta-
tie van de gegevens.

Om deze reden zijn er in de vragenlijst vragen opgenomen die ook zijn gebruikt in
het grootschalige onderzoek'Taakbesteding en Taakbelasting van leraren in het
PO, VO en de BVE-sector' (OTTO) dat door B&A Groep en TNO Arbeid gezamenlijk is
uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-
pen. o Op deze manier konden de antwoorden van medewerkers van brede scholen
op vragen over taakbesteding en taakbelasting vergeleken worden met de antwoor-
den die medewerkers van niet-brede scholen op deze vragen hadden gegeven.
Met deze aanvulling is van beide mogelijkheden om het onderzoek goed uit te
voeren gebruik gemaakt.

2.2 De onderzoeksopzet

Er is gekozen voor een onderzoeksopzet op basis waarvan zinvolle kwantitatieve
uitspraken kunnen worden gedaan en waarbij ruimte gelaten wordt voor enige
kwalitatieve verdieping. De onderzoeksopzet bestaat uit de volgende stappen:
1) schriftelijke vragenlijst onder schoolleiders en leraren van brede scholen;
2) vergelijkingen met andere groepen;

3) verdiepende telefonische interviews met schoolleiders en leraren van brede
scholen.

a 
Taakbelasting en Taakbesteding van leraren in het PO, B&A Croep en TNO Arbeid, Den Haag 2001
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2.2.1 Stap l: schrif'telijke vragenlijst onder schoolleiders en leraren van brede scholen

Benadering van scholen
Exacte cijfers over het aantal brede scholen in Nederland waren bij aanvang van
het onderzoek (nog) niet beschikbaar. Ook de door de gemeenten aan Oberons
verstrekte gegevens waren op dit punt nog onvoldoende betrouwbaar. Wel boden
de gegevens enige indicatie van de omvang van het aantal brede scholen in
Nederland. Op basis van globale schattingen kon worden vastgesteld dat er
ongeveer 200 à 300 brede scholen operationeel waren. Bij afronding van haar
onderzoek heeft Oberon een bestand geleverd aan de Directie Primair Onderwijs
van 252 brede scholén, verdeeld over 33 gemeenten. Het criterium hierbij was dat
alle scholen in dit bestand door de betreffende gemeenten beschouwd worden als
brede school.

We hebben de 252 schooldirecteuren een brief gestuurd (zie bijlage 1) waarin het
onderzoek werd gepresenteerd en hierbij vijf vragenlijsten bijgevoegd (zie bijlage
2) gestuurd: één voor de directeur.en vier vragenlijsten voor grgepsleerkrachten.
We hebben de directeur gevraagd zelf een vragenlijst in te vullen en de overige
vragenlijsten te verspreiden over twee leerkrachten uit de onderbouw en twee
leerkrachten uit de bovenbouw, om zodoende een zo goed mogelijke verdeling te
krijgen over onderbouw en bovenbouw. Ook hebben we de directeuren gevraagd de
vragenlijsten zoveel mogelijk te verspreiden onder leraren die al langer op de

betreffende school werken en de overgangsfase van'niet brede school naar brede
school''hebben meegemaakt, omdat zij een vergelijking tussen beide periodes
konden maken.

De vragenliJst

De schriftelijke vragenlijst is op te delen in vier subonderwerpen:
I. Het brede schoolconcept;
2. Taakbesteding;
3. Taakbelasting;
4. Verandering in taakbesteding en taakbelasting door de brede school;
5. Achtergrondgegevens.

Het brede schoolconcept
Deze vragen hadden ten doel te achterhalen sinds wanneer de school een brede
school is geworden, met welke instellingen er wordt samengewerkt en in welke
ontwikkelingsfase van de brede school de school zich bevindt. Ook is onderzocht
welke motieven er spelen om brede school te worden

Taakbesteding
Voor het onderdeel taakbesteding zijn dezelfde vragen gebruikt als in het OTTO-

onderzoek. Door middel van deze vragen kan berekend worden hoeveel uren
Ieraren gemiddeld in een jaar moeten werken (de formele aanstellingsomvang) en

hoeveel uren zij werkelijk werken. Daarnaast kan op basis van de gegevens die de

leraren invullen berekend worden hoeveel tijd zij hebben besteed aan de verschil-
lende taken van hun werk in de week voorafgaande aan de dag waarop de vragen-
lijst werd ingevuld.

5 
Jaarbericht 200 t, Brede Scholen in Nederland Oberon, Utrecht, 2ool .
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In het OTTO-onderzoek zijn de vragenlijsten op een andere manier afgenomen dan

in het huidige onderzoek. Voor het OTTO-onderzoek zijn een heel jaar lang

minstens twee scholen van dezelfde schoolsoort per week bezocht, zodat een goed

beeld verkregen werd van de taakomvang en taakbesteding op jaarbasis. De

vragenlijsten werden altijd op school ingevuld onder begeleiding van een mede-

werker van B&A Groep. Bij het huidige onderzoek moesten de respondenten de

vragenlijst zelfstandig invullen en zijn er alleen gegevens over de taakbesteding
verzameld van de weken 2,3, 4 en 5. Met deze verschillen is rekening gehouden bij
de interpretatie van de gegevens.

Taakbelasting

Voor het onderdeel taakbelasting is eveneens gebruik gemaakt van vragen uit het

OTTO-c,nderzoek. De vragen over de taakbelasting ziJn gestoeld op de theorie van

Karasek over risico's voor werkstress. Hier volgt een korte toelichting op die

theorie. Uit het onderzoek van Karasek6 (en vele anderen) blijkt dat er vooral

risico's voor de gezondheid zijn als hoge eisen in het werk gepaard gaan met
weinig / onvoldoende mogelijkheden om aan deze eisen te voldoen. Hij stelt dat

het niet zo zeer de problemen in het werk zijn die tot stress leiden, maar vooral

het gebrek aan oplossingen. Op basis van zijn onderzoek komt hij tot een vierde-
ling van typen functies: functies met hoge of lage taakeisen gecombineerd met
functies met hoge of lage regelmogelijkheden. Iedere combinatie staat voor een

specifiek type werk. In figuur 2.I staat dit model weergegeven.

Figuur 2.1 Karasek's model voor werkstressrisico's

Slopend

werk

Uitdagend

werk

Passief

werk

Zinloos

werk

laag hoog

Regelmogelij kheden

Slopend werk blijkt een belangrijke risicofactor voor werkstress te zijn omdat het

te veel vraagt van de medewerker. Aan de andere kant is zinloos werk ook belas-

tend, maar nu juist omdat hel te weinig vraagl van de medewerker. Er is in dit
soort functies, net zoals bij passief werk, te weinig om te leren, er is te weinig
ontwikkeling mogelijk. De les die uit dit model te trekken valt, is dat functies die

slopend zijn uitdagend gemaakt kunnen worden door er regelmogelijkheden aan

toe te voegen. Dit liever dan alleen de taakeisen in die functies te verlagen waar-

door het werk passiever wordt. Ook voor passief werk geldt dat meer regelmoge-

lijkheden het werk uitdagender kunnen maken, maar er is dan ook ruimte voor
hogere taakeisen.

6 
Karasek, R. & Theorell, T., Healthy Work, stress productivity and the reconstruction of working life(199O)
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Er worden drie typen regelmogelijkheden onderscheiden. De zelfstandige regel-
ruimte die iemand heeft in zijn functie (de mate van autonomie), de mogelijkheid
om collega's of een leidinggevende in te schakelen bij problemen of verstoringen
in het werk (contactmogelijkheden) en de mogelijkheid om werkproblemen op te
lossen in (periodiek) overleg, de organiserende taken.

voor de taakeisen, de drie typen regelmogelijkheden en voor vragen over de mate
van werkstress heeft TNO arbeid een standaard set vragen (de zogenaamde nova-
weba vragenlijst) plus referentiegegevens van ruim t I000 werknemers in alle
beroepssectoren behalve overheid en onderwijs, Voor de mate van werkstress gaat
het om een groep van 1602 werknemers.

De vragenlijst bestaat voor het onderdeel taakbelasting uit:
L Een set met 5 vragen uit de nova-weba vragenlijst over werktempo en werkhoe-

veelheid (de taakbelasting);
2. Een set met 5 vragen uit eerder onderzoek in het (basis)onderwijs, het OTTO

onderzoek. Dit zijn vragen over taakbelasting specifiek voor het onderwijs zo-
als "ik heb genoeg tijd om mijn lessen goed voor te bereiden", "om mijn lesma-
teriaal te bestuderen", "voldoende tijd voor individuele leerlingen" etc;

3. Drie sets met vragen over regelmogelijkheden: autonomie, contactmogelijkhe-
den en organiserende taken;

4. Een vragenset over werkstress (emotionele uitputting), waarvan ook gegevens
beschikbaar zijn uit het bestand van het OTTO-onderzoek en in de referentie-
groep.

Deze vragen zijn op dezelfde wijze geanalyseerd als in het OTTO-onderzoek:
. de gemiddelde uitkomsten van de vragensets zijn als schaal berekend;
. de schaalgemiddelden voor de verschillende typen brede scholen zijn berekend

en op significante verschillen getoetst.

Veranderingen in taakbesteding en taakbelasting door de brede school

De vragen van dit onderdeel zijn speciaal voor dit onderzoek gemaakt. Gevraagd is
naar veranderingen in de taakbesteding, per taak is gevraagd of er meer of minder
tijd aan besteed moet worden en of taken inhoudelijk zijn veranderd door de
invoering van de brede school. Ook is er gevraagd naar veranderingen in taakbelas-
ting, drukte op het werk, veranderingen in de complexiteit van het werk, in de

zelfstandige regelruimte, in de ondersteuning door collega's en die doorleidingge-
venden. Deze vragensets zijn alleen ingevuld door medewerkers die de overgang
naar de brede school hebben meegemaakt, daarom is hierover vooraf een selectie-
vraag gesteld. Verder wordt gevraagd of men het werk sinds de invoering van de
brede school uitdagender of minder uitdagend vindt, leuker of minder leuk,
complexer of minder complex en overzichtelijker of onoverzichtelijker. Als laatste
is er een open vraag naar aanvullingen, opmerkingen en suggesties aan het
ministerie ten aanzien van de ontwikkeling van de brede school.

Achtergrondgegevens
Aan het eind van de vragenlijst is gevraagd naar een aantal achtergrondgegevens
over de respondent. Deze achtergrondgegevens hadden we nodig om uitspraken te
kunnen doen over de representativiteit van de gegevens.
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2.2.2 Stap 2: vergelijking met andere groepen

Aan de hand van de gegevens uit het OTTO-onderzoek hebben we een controle-
groep van 'leraren op niet-brede scholen'geconstrueerd. Hiervoor zijn de scholen
(op brinnummer) van het Oberon-bestand gekoppeld aan het OTTO-bestand. Op

deze manier konden de we de brede scholen uit het OTTO-bestand filteren (dit
bleken er vijf te zijn), zodat we (bij wijze van controlegroep) een 'leraren van niet-
brede scholen bestand' overhielden. Dit bestand is gebruikt voor verschillende
vergelijkingen tussen Ieraren op brede scholen en leraren op niet-brede scholen.
Deze analyse heeft alleen betrekking gehad op leraren en niet op schooldirecteu-
ren, omdat hierover geen vergelijkbare gegevens in het OTTO-bestand zitten.

Om tevens een vergelijking te maken met andere werknemers buiten het onderwijs,
zijn de schaalgemiddelden van de onderzoeksgroep (leraren van brede scholen)
vergeleken met het TNO referentiebestand dat 11000 werknemers in sectoren
buiten het onderwijs en de overheid bevat.

In onderstaand schema staat een overzicht van de vergelijkingen die in dit onder-
zoek zijn gemaakt.

Tabel 2.I Overzicht van vergelijkingen van vragenlijstgegevens met het aantal

respondenten per onderwerp

2.2.i Stap i: Verdiepende telefonische interviews

Om de onderzoeksresultaten nog iets meer kwalitatief reliëf te geven is er gekozen
voor een ronde van 30 verdiepende telefonische interviews onder directeuren en

leraren van brede scholen uit de onderzoeksgroep. De resultaten van de schriftelij-
ke vragenlijst vormden de input voor de verdiepende vragen. In de gesprekken is
vooral nader ingegaan op de vermeende oorzaken (brede school of andere oorza-
ken?) van geconstateerde vormen van taakverzwaring.'

Na een aantal proefgesprekken is besloten om hierbij niet te werken aan de hand van een strakke

interviewleidraad, maar om de gesprekken - met het oog op meer'kwalitatief reliëf - juist een open karak

ter te geven.

leraren brede
<rhnlan

d i recte uren
hrado <rhnl

leraren niet-
hrede scholen

NOVA.WEBA

refe re nti e

Taakomvanq I31 s7

ïaakbestedino I 3',| 58 562

Taakbelasti nq alqemeen I2l 68 169 il.3sr
Regelmog elijkheden:
autonomie
contactmogelijkheden
oroaniserende taken

l2t 58 ll.35t

Emotionele uitDUttino l2t 68 l6q I 507
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3. Beschrijving van de onderzoeksgroep

3.1 Inleiding

f n dit hoofdstukwordt aandacht besteed aan de respons op de schriftelijke
lenquëte. Er wordt een beschrijving van de respondentgroep en van de brede
scholen waarop zij werken gegeven. Vervolgens komen de verdiepende interviews
aanbod,

1,2 Respons schriftelijke enquëte

Begin januari 2OO2 zijn aan alle 252 scholen, die zijn opgenomen in het Oberon
bestand, vijf vragenlijsten per schoolgestuurd (dus in totaal 1260). De vragenlijs-
ten met begeleidende brief zijn gestuurd naar de directeuren van de scholen met
het verzoek zelf I vragenlijst in te vullen en de andere vier te geven aan twee
leraren. Er is gevraagd de vragenlijsten te geven aan twee leraren van de boven-
bouw en twee van de onderbouw en bij voorkeur aan leraren die de overgang naar
de brede school hebben meegemaakt.

De respons kwam moeizaam om gang. Na een rappel hebben we een uiteindelijke
respons kunnen realiseren van 19I teruggestuurde vragenlijsten (een responsper-
centage van I 5%). Hoewel we gehoopt hadden op een hoger responspercentage,
hebben we met een netto respons van 191 respondenten, verdeeld over 72 ver-
schillende scholen, genoeg gegevens om de beoogde analyses uit te voeren en
zinvolle uitspraken te doen over de taakbesteding en taakbelasting van leraren en
directeuren op brede scholen. Verklaringen voor het lage responspercentage zijn:

o Door gebruik te maken van de gegevensverzameling van Oberon kwam naar
voren dat er nogal wat verwarring bestaat (zowel bij gemeenten als bij scholen
zelf) te zijn over wat een brede school is. Zo bleken er nog enige fou-
ten/onduidelijkheden in het bestand van Oberon te zitten;
1. Er komen ongeveer l5 voortgezet onderwijs scholen voor in het bestand;
2. Een aantal scholen geeft aan dat zij geen brede school zijn of de school niet

als brede school beschouwen.

. Er zijn directeuren die niet bereid waren de vragenlijsten onder leraren te
verspreiden met de volgende argumenten:

l' Leraren worden al genoeg belast met het invullen van vragenlijsten;
2. Geen tijd om vragenlijsten in te vullen;
3. Invullen van vragenlijsten heeft geen prioriteit.

Om uitspraken te kunnen doen over de representativiteit van de gegevens, zouden
we de achtergrondgegevens van de personen die hebben meegedaan aan ons
onderzoek moeten vergelijken met de achtergrondgegevens van de totale groep
medewerkers van brede scholen. Helaas zijn deze achtergrondgegevens niet
beschikbaar en kan deze vergelijking niet gemaakt worden. Wel kan onderzocht
worden of de gegevens van de respondentgroep vergelijkbaar zijn met de achter-
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grondgegevens van leraren die mee hebben gewerkt aan het OTTO-onderzoek,
waarvan bekend is dat deze overeenkomen met de achtergrondgegevens van de

totale groep leraren in het primair onderwijs.

3.3 Gegevens van de respondentgroep

In totaal hebben 191 mensen een ingevulde vragenlijst teruggestuurd van 72

verschillende scholen. Van de respondenten is 35 procentman en 65 procent
vrouw. Dit komt overeen met de verdeling in het OTTO-onderzoek.

In figuur 2.1 is af te lezen dat de grootste groep respondenten in de leeftijdsklasse
46 tot 55 jaar valt. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 44 jaar, de

gemiddelde leeftijd van respondenten van het OTTO-onderzoek was 41 jaar. De

gemiddelde leeftijd van de respondenten van dit onderzoek ligt dus iets hoger dan

bij het OTTO-onderzoek. Dit komt waarschijnlijk omdat wij gevraagd hebben om
vooral medewerkers die de overgang naar de brede school hebben meegemaakt de

vragenlijst te laten invullen. Ook is het mogelijk dat de leeftijd van medewerkers
die bij een brede school werken hoger ligt dan medewerkers die niet bij een brede
school werken. Dit kunnen we echte niet onderbouwen, omdat er geen populatie-
overzicht bestaat van leraren op brede scholen.

Figuur 2.I Leeftijdsverdeling in klassen

25 jààr oí jogèÍ

Ervaring
De respondenten werken gemiddeld 2l jaar in het onderwijs, terwijl de responden-
ten bij het OTTO-onderzoek gemiddeld 17 jaar in het onderwijs werkten. Ook hier
is dus sprake van een verschil tussen de respondenten van dit onderzoek en het
OTTO-onderzoek. De grootste groep respondenten (20%) werkt 26 tot 30 jaar in het

onderwijs (zie figuur 2,2).
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Figuur 2.2 Ervaring in het ohderwijs
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De gemiddelde diensttijd aan de huidige school ligt voor de groep respondenten
op 13 jaar, bij het OïfO onderzoekwas dit l2 jaar. De grootste groep responden-
ten (32%) werkt minder dan 5 jaar op de huidige school. Zeventien procent werkt 6

tot l0jaar op de huidige school, I3 procent ll tot I5 jaar, 12 procent l6-20jaar,
tien procent 2 1 tot 25 jaar en I 5 procent van de respondenten werkt langer dan 25
jaar op dezelfde school en heeft inmiddels dus het 25 jarig jubileum kunnen
vieren.

Omdat de meeste respondenten al langer op de huidige school werkzaam waren,
heeft 79 procent van de respondenten de overgang van'gewone' naar brede school
meegemaakt. Deze respondenten konden dus goed weergeven wat er veranderd is
op de school sinds de oprichting van de brede school.

Functie

De meerderheid van de respondenten (59%) is groepsleraar, 30 procent is schooldi-
recteur en drie procent is vakleraar. Daarnaast hebben een aantal respondenten
meerdere functies; vijf procent is schooldirecteur en groepsleraar, twee procent is
groeps- en vakleraar en een procent heeft niet ingevuld welke functie hii/zi) heeft.

Gevraagd is of men naast de aanstelling als groepsleraar, vakleraar of schooldirec-
teur nog meer specifieke taken verricht op de school. Negen procent geeft aan
bouwcoördinator te zijn en hetzelfde percentage is lid van de MR, zeven procent is
ICT-coördinator of activiteiten coördinator, vier procent is coördinator van een

samenwerkingsverban,d en één procent is coördinator van het samenwerkingsver-
band 'Weer samen naar school'.

Van de respondenten geeft een kwart (25%) van de respondenten les aan de

bovenbouw, 20 procent geeft les aan de middenbouw en l8 procent geeft les aan
de onderbouw. Zeven procent van de respondenten geeft zowel les aan de midden-
als bovenbouw, vijf procent geeft les aan zowel onder-, midden- als bovenbouw en

een procent geeft zowel les aan de onder- als middenbouw. Daarnaast heeft 23
procent van de respondenten geen lesgevende taken,
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Aanstellingsomvang
De meerderheid van de respondenten (71%) heeft een fulltime aanstelling, 39
procent heeft dus een parttime aanstelling. Als we de parttimers verdelen in kleine
(<0,6799 wtf) en grote parttimers (0,6800- 0,9999 wrf) dan valt 13 procent in de
groep kleine parttimers en 16 procent in de groep grote parttimers. In het OTTO-

onderzoek kwamen we dezelfde verhouding tussen fulltimers en parttimers tegen.

Aan de respondenten is gevraagd of hun werkzaamheden evenredig over het hele
jaar verdeeld zijn: De meerderheid (58%) vindt van wel, één procent heeft geen

antwoord gegeven op deze vraag, terwijl 40 procent vindt dat de werkzaamheden
niet evenredig over het hele jaar zijn verdeeld. De respondenten geven aan dat het
in de volgende perioden extra druk is:
. aan het einde van het schooljaar;
. aan het begin van het schooljaar;
. in december in verband met Sinterklaas en kerstviering;
. rond grote evenementen die georganiseerd worden;
. tijdens de (cito) toetsweken;
. in januari als er een VO-advies gegeven moet worden aan leerlingen van

groep 8;

. tijdens de rapport periodes;

. rondkinderboekenweek.

De respondentgroep is bij vergelijking met het OTTO-onderzoek representatief als
het gaat om de man-vrouw verdeling en de aanstellingsomvang. Als het gaat om de

leeftijd, de tijd dat men in het onderwijs werkt en de tijd dat men bij de huidige
school werkt, dan blijkt dat de respondenten van dit onderzoek ouder zijn, meer
ervaring hebben en langer bij dezelfde school in dienst zijn. Dit verschil is waar-
schijnlijk veroorzaakt door ons verzoek om vooral medewerkers die de overgang
naar de brede school hebben.meegemaakt de vragenlijst te laten invullen. Ook is
het mogelijk dat de leeftijd van medewerkers die bij een brede school werken
hoger ligt dan medewerkers die niet bij een brede school werken.

3.4 Wat is een brede school?

Er is geen Wet op de brede school en die zal er ook niet komen, aldus de ministe-
ries van OCenW en VWS in een gemeenschappelijke brochure.e Het is niet de

bedoeling van de rijksoverheid regels te verbinden aan deze ontwikkeling die
vanuit een behoefte in de praktijk ontstaat Het initiatief ligt op lokaal niveau. De

rijksoverheid stimuleert en faciliteert. De gemeenten zijn de regievoerders. 'DE'

Brede School bestaat dan ook niet. Met andere woorden: de brede school kent vele
verschijningsvormen. Dit blijkt ook uit de verschillen in naamgeving: brede school,
vensterschool, wijkschool, onderwijskansenschool etc.

Wtf =werktUdfactor, bij een fulltime aanstelling heeft men een werktijdfactorvan 1,0000 en dit houdt in

dat men normaliter 1659 uur per jaar moet werken.

Brede School; Samen sterk met de jeugd, maart 2000
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Om meer zicht te krijgen wat onder een brede school wordt verstaan, is in de
verdiepende ronde aan de respondenten gevraagd wat het zijn van een brede
school betekent voor de school waar zij op werken. Er is een aantal aspecten die in
verschillende gesprekken terug komen:
Een brede school zijn betekent voor de meeste scholen dat er meerdere instellin-
gen bij de school worden betrokken, zodat er verschillende faciliteiten geboden

kunnen worden. Eén respondent licht toe: 'Wij vullen aan wat kinderen in deze
buurt van huis uit niet meekrijgen op het gebied van sport, kunst, cultuur, werken
met computers enz'. Ook betekent de brede school dat de contacten met wijkbe-
woners bevorderd worden. De school heeft niet alleen een functie voor de kinderen
uit de buurt, maar ook voor de overige buurtbewoners. Er wordt veel samenge-
werkt met buurtwerk, maatschappelijk werk en andere instellingen in de wijk,
zodat er 'een netwerk van voorzieningen op elkaar afgestemd wordt, waardoor de
lijnen korter worden'.

Motieven van scholen om een brede school op te richten is van de meerderheid
(60%) vooral achterstanden bij leerlingen voorkomen en aanpakken'0. Daarnaast
geeft 32 procent van de scholen aan dat zij vooral met de brede school zijn gestart
om ouders dagopvang voor hun kinderen te kunnen bieden, maar ook om achter-
standen te voorkomen en aan te pakken. Acht procent van de scholen geeft aan dat
de brede school is ontstaan door een samenloop van omstandigheden, bijvoor-
beeld nieuwbouw, een fusie etc.

Van de brede scholen waarvan medewerkers hebben meegewerkt aan dit onder-
zoek, is gemiddeld 73 procent van de leerlingen een gewichtenleerling. Iets minder
dan de helft (43%) van de scholen heeft minder dan 70 procent gewichtenleerlingen
en op de overige scholen is dit percentage hoger. Het zijn van een brede school
heeft dus zeker te maken met het aantal gewichtenleerlingen op een school.

Volgens de meeste respondenten is de school (49%) initiatiefnemer geweest om te
komen tot samenwerking in de vorm van een brede school. Daarnaast is bij een

derde (33%) van de scholen het gemeentebestuur en bij zeven procent één van de

betrokkeI instellingen initiatiefnemer geweest van de brede school. Van de overige
scholen (1I%) is niet bekend wie de initiatiefnemer is geweest.

Kortom brede scholen werken nauw samen met andere instellingen in de wijk en

kunnen daardoor meer bÍeden dan alleen onderwijs. Met welke instellingen een
brede school allemaal samenwerkt wordt beschreven in de volgende paragraaf.

l0 
Uit het brede scholen onderzoekvan het landelijk centrum jeugdzorg en onderwijs onder 521 scholen

bleek dat 75%van de brede scholen een zogenaamde achterstandsschool is en de anderen richt zich meer
op werkende ouders. De percentages die gevonden werden in ons onderzoek wijken dus iets af van de

percentages van het landelijk centrum jeugdzorg en onderwijs. Een aannemelijke verklaring hiervoor is dat
de respondenten in ons onderzoek op de vraag uit welk oogpunt de school een brede school is geworden,
konden kiezen uit drie antwoordcategorieën (l achterstanden bij leerlingen aanpakken en voorkomen/ 2

ouders dagopvanq voor hun kinderen bieden /3 combinatie van dagopvang en achterstanden voorkomen
en aanpakken) konden kiezen i.p.v. twee.
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3.4.1 Samenwerking met andere instellingen

In de vragenlijst is gevraagd met welke en hoeveel instellingen de scholen samen-
werken. Het blijkt dat een gemiddelde brede school met ongeveer 6 instellingen
samenwerkt. In figuur 3.I is af te lezen met welke instellingen de scholen samen-
werken.

Figuur 3.1 De instellingen waar brede scholen mee samenwerken

pe uters peelzaal

buunwerk

maatschappelllk werk

blb llotheek

gezo nd heldslnstel llng

poltrte

centra voor kunst en cultuur

klnderopvang

sponverenl9lng

muzlekschool

thulszo rg/cons ultatleb ureau

Brede scholen werken vooral samen met de peuterspeelzaal(8O%), buurtwerk (76%)

maatschappelijk werk (7loÀ), de bibliotheek(7loÀ) en de gezondheidsinstelling. Met
de muziekschool (35%) of thuiszorg/consultatiebureau (25%) werken minder brede
scholen samen.

Als er samen wordt gewerkt met andere instellingen
weten hoe vaak er contact is tussen de school en de

staan weergegeven in figuur 3.2.

is het ook interessant om te
instelling. De cijfers hierover
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Figuur 3.2 lntensiteit van het contact tussen scholen en instellingen

peuterspeelzaal

buunwerk
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spo rtveren 19 lng
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th ulszorg/cons ultatlebureau
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De meeste brede scholen hebben intensief contact met maatschappelijk werk (60%),

kinderopvang (56%) en peuterspeelzaal (57'À).ln het algemeen hebben brede

scholen minder contact met de sportvereni ging (21%) of de bibliotheek (2I%).

3.4.2 Ontwikkelingsfases van de brede school

Volgens onderzoek van Oberon" kunnen er drie fases worden onderscheiden
binnen het ontwikkelingsproces van brede scholen. De eerste fase wordt geken-

merkt door initiatief en definitie. Kenmerken van deze fase zijn:
r De eerste contacten tussen betrokken;
. Oriëntatie en gedachtebepaling;
r Identificatie van partners;
. De vorming van een initiatiefgroep;
. Doelformulering.

De tweede fase van het ontwikkelingsproces wordt gekenmerkt door voorberei-
ding. Kenmerken van deze fase zijn:
. Uitwerking van een lokale variant van de brede school;
. De ontwikkeling van een programma en het aanbod;
. Het opstellen van een planning en een tijdpad;
. Samenwerkingsafspraken maken.

De derde en laatste fase wordt gekenmerkt door uitvoering. In deze fase moet de

brede school gerealiseerd worden. De kenmerken van deze fase zijn:
. Implementatie van inhoudelijke en organisatorische veranderingen;
. Effectueringvan samenwerkingsafspraken;
. Activiteitenaanbod operationeel maken.

ll 
Beginnen en bezinnen, de ontwikkeling van brede scholen in 7 Nederlandse gemeenten.
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Vier scholen die hebben meegewerkt aan ons onderzoek bevinden zich naar eigen
zeggen in fase l. Zestien scholen bevinden zich in de tweede fase van het ontwik-
kelingsproces. De meerderheid van de scholen (50) bevindt zich in fase 3 van het
ontwikkelingsproces. Van de vier overige scholen is niet bekend in welke fase van
het ontwikkelingsproces zij zich bevinden,

Er is onderzocht of de ontwikkelingsfase waarin een school zich bevindt samen-
hangt met het aantal instellingen waarmee de brede school samenwerkt. Er zou
immers verwacht kunnen worden dat scholen met meer instellingen gaan samen
werken naar mate zij verder zijn in het ontwikkelingsproces. Er kon echter op basis
van de gegevens geen verband vastgesteld worden tussen ontwikkelingsfase en het
aantal instellingen waarmee wordt samengewerkt.

Ook is er gevraagd in welk jaartal de school begonnen is met de ontwikkeling van
een brede school. In figuur 3.3 staan de antwoorden op deze vraag weergegeven.

Figuur 3.3 Het jaartalwaarin scholen zijn begonnen met de ontwikkeling van de
brede school

2000

'I 999

I 998

1 997

'I 996

I 995

I 994 of eerder

Voor 1995 waren brede scholen nog zeldzaam. We zien dat een grote groep
scholen in de periode 1995 tot en met I998 is begonnen met de ontwikkeling van
een brede school. De meeste scholen (29%) ziin in I999 een brede school gewor-
den. In 2000 ligt het percentage op l3 procent, maar als dit onderzoek volgend
jaar zou worden herhaald zal dit percentage waarschijnlijk hoger liggen.

Er is onderzocht of het jaar waarin de school is begonnen met de ontwikkeling van
een brede school samenhangt met de ontwikkelingsfase waarin de school zich
bevindt en/of het aantal instellingen waarmee wordt samengewerkt. opnieuw
konden er geen verbanden aangetoond worden, niet tussen het jaartal waarin de
school is begonnen met het ontwikkelen van de brede school en de ontwikkelings-
fase waarin de brede school zich bevindt en ook niet tussen het jaartal waarin de
school is begonnen met het ontwikkelen van de brede school en het aantal instel-
lingen waarmee de school samenwerkt. Het blijkt dus dat er scholen zijn die zich
in heel korte tijd in ontwikkelingsfase 3 van de brede school bevinden, maarook
dat er scholen zijn die er meerdere jaren over doen om in ontwikkelingsfase 3 te
komen. Daarnaast blijkt de ontwikkelingsfase waarin de brede school zich bevindt
niets te zeggen over het aantal instellingen waarmee wordt samengewerkt.
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3.5 Verdiepende intervieuís -

Er hebben 30 respondenten (22 directeuren, 6 groepsleraren en 2 met een gecom-

bineerde functie van groepsleraar/schooldirecteur) meegewerkt aan de verdiepen-
de ronde, De gemiddelde leeftijd van de respondenten ligt op 47 jaar en is dus nog

hoger dan de gemiddelde leeftijd van de respondenteR van de schriftelijke enquè-

te. De respondenten werken gemiddeld 15 jaar in het onderwijs. De school waarop
zij werken is minimaal 2 jaar geleden begonnen met het oprichten van de brede

school en (naar eigen zeggen van de betreffende respondent) maximaal 13 Jaar
geleden. Tweederde (66%) van de scholen is volgens de respondenten gelegen in
een achterstandswijk.
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4, Taakbesteding op brede scholen

4.1 lnleiding

f n dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de taakomvang van leraren en directeu-
I ren op brede scholen. Er zal daarbij een vergelijking gemaakt worden tussen de

taakomvang van onderwijzend personeel op niet-brede scholen en onderwijzend
personeel op brede scholen. Vervolgens wordt ingegaan op de taken waar zij hun
tijd aan besteden en veranderingen die hierin zijn opgetreden door de ontwikke-
ling van de brede school. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting
van de belangrijkste conclusies.

4.2 Taakomvang

De respondenten is gevraagd of zij een schema wilden invullen, waarÍn zij konden
aangeven wat hun werkelijk bestede tijd in de afgelopen week was. Oftewel hoeveel
tijd zij in de afgelopen week aan hun werk hebben besteed en aan welke taken.
Omdat de respondenten de vragenlijsten op verschillende momenten hebben

ingevuld, hebben wij gegevens over vier verschillende weken. Van week 2 zijn er
gegevens van 30 respondenten, van week 3 van 39 respondenten, van week 4 van

19 respondenten en van week 5 zijn er gegevens van 22 respondenten", De

respondenten hebben in de vragenlijst daarnaast ingevuld wat hun formele
aanstellingsomvang is, dus hoeveel uren zij formeel horen te werken.

Met de gegevens over de werkelijk bestede tijd en de formele tijd die gewerkt moet
worden, kan de taakomvang per leraar berekend worden alsmede de gemiddelde
taakomvang per week. De gemiddelde taakomvang is de verhouding tussen de door
de leraren uit het onderzoek opgegeven feitelijk gewerkte tijd en de formeel door
hen te werken tijd. Uit het OTTO-onderzoek is gebleken dat de taakomvang erg
periode afhankelijk is, omdat leraren niet elke week evenveel werken door vakan-
ties, vrije dagen etc. Er is hierdoor sprake van piekbelasting in de ongeveer 40
weken dat er lesgegeven moet worden en in de schoolvakanties komt men weer bij
en wordt er nauwelijks gewerkt. De gemiddelde taakomvang per week op zich geeft

dus niet zo veel informatie, daarom is de taakomvang van leraren die werken op

brede scholen vergeleken met de gemiddelde taakomvang van leraren die niet op
een brede school werken. In figuur 4.1 wordt de gemiddelde taakomvang van de

vier weken weergegeven.

Van 2l respondenten kon geen taakomvang berekend worden, omdat zij niet alle vragen hierover hebben

beantwoord.
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Figuur 4.I Taakomvang van leraren op brede scholen (n=l IO) en van leraren op niet
brede scholen (n=57)

,"'oan 
4 5

@
Allereerst moeten we opmerken dat de vergelijking van de taakomvang van leraren
op brede scholen en leraren op niet brede scholen slechts een indicatief beeld geeft
over hoe het in werkelijkheid zal zijn. Zoals eerder opgemerkt in de onderzoeks-
opzet kan er geen representatieve vergelijking gemaakt worden tussen beide
groepen, omdat beide onderzoeken anders van opzet waren en een ander doel
dienden.

Desondanks wijzen de cijfers in figuur 4.1 erop dat de taakomvang van leraren op
brede scholen gunstig afwijkt van de taakomvang van leraren op niet-brede
scholen. De gemiddelde taakomvang van leraren van brede scholen komt in week 2
overeen met de taakomvang van leraren die werken op een niet-brede school. In
week 3 en 4 ligt de gemiddelde taakomvang van leraren van brede scholen onder
het gemiddelde van Ieraren op niet-brede scholen. Terwijl het gemiddelde van
leraren op een brede school in week 5 hoger ligt dan van leraren op een niet-brede
school. Dit wijst er allemaal op dat leraren van brede scholen niet meer werken dan
leraren van een niet-brede school, maar ongeveer evenveel werk verrichten.

Als we niet de gemiddelde taakomvang per week als uitgangspunt nemen, maar de
gemiddelde taakomvang per leraar in deze periode (de vier weken bij elkaar), dan
komt de taakomvang van leraren op brede scholen op I,3668 te Iiggen en de

taakomvangvan leraren op niet-brede scholen op I,381I. Opnieuw lijkt het erop
dat de gemiddelde taakomvang van leraren op een brede school gunstig afwijkt
van de taakomvang van leraren op een niet-brede school.

In het OTTO onderzoek resulteerde de gemiddelde taakomvang per week over een

heel jaar genomen niet in een te hoog jaargemiddelde. Leraren werkten dus niet
veel meer dan zij volgens hun aanstellingsomvang hadden moeten werken. De

cijfers van dit onderzoek wijzen erop dat dit ook niet het geval is voor leraren van

brede scholen, maar of deze conclusie juist is kan op basis van deze gegevens niet
bevestigd noch ontkracht worden.

g r,4

o

I,3

t,25

1,2
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4.3 Taakbesteding

In figuur 4.2 wordt weergegeven welk deel van de door medewerkers van brede

scholen gewerkte tijd gemiddeld wordt besteed aan de verschillende taken, zoals
wij hebben gemeten met behulp van onze vragenlijst. Bij de taakbesteding wordt
onderscheid gemaakt tussen medewerkers met een lesgevende taak (groepsleraren,

vakleraren en schooldirecteuren die daarnaast groeps- of vakleraar zijn) en

medewerkers zonder een lesgevende taak (schooldirecteuren)rr.

Figuur 4.2 Taakbesteding uitgesplitst naar leraren (n=l l3) en schooldirecteuren
(n=48)
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@
Zoals verwacht mag worden, besteden leraren gemiddeld de meeste werktijd aan

lesgeven'o (47%) en lesgevende taken's (20%). Directeuren daarentegen besteden
gemiddeld de meeste tijd aan organiserende en coördinerende takenrG (23%)

overleg binnen de schoolr'(I9%) en beheers- en toezichthoudende taken'' (17'À).

De taakbesteding van leraren op brede scholen kan vergeleken worden met de

taakbesteding van Ieraren op niet-brede scholen (figuur 4.3).

'' Vrn I 8 leraren van brede scholen en van I 0 directeuren van brede scholen kon de huidige taakbesteding

niet vastgesteld worden, omdat zij niet alle vragen hierover hebben beantwoord.

'u L"rg.u.n aan een groep (incl. invallen voor een afwezige collega), lesgeven en begeleiding van leerlingen

individueel of in kleine groepjes.
15 

L.rvoorbereiding, correctiewerk, bijhouden van vorderingen van leerlingen, overleg over leerlingen,

surveillance/toezicht houden voor en na de les en tUdens pauzes.
l6 

opzetten en uitwerken van algemene onderwijskundige voorzieningen, opvangen en begeleiden van

nieuwe leraren en stagiaires, contactpersoon klachtenregeling en overige algemene activiteiten voor de

school.
17 

Or.t.l"g en contact met andere scholen, buitenschoolse instanties en bestuur/bestuursbureau.
l8 

Netwerkbeheer, computerbeheer en de aankoop, controle, onderhoud en bediening van leermiddelen,

materialen, machines, audiovisuele middelen, lokaalbeheer, onderhoud schooltuin etc.
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Figuur 4.3 Taakbesteding van leraren op

brede scholen (n=562)
brede scholen (n=l I 3) en leraren op niet-
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We zieh dat de taakbesteding van leraren op brede scholen in hoge mate overeen-
komt met de taakbesteding van leraren op niet-brede scholen. Leraren op brede
scholen besteden gemiddeld iets meer tijd aan overige taken zoals reistijd (niet
voor woon-werk) en coaching van leraren (3% verschil), organiserende en coördine-
rende taken (2% verschil) en overleg binnen de school (2% verschil). Terwijl de

leraren die werken op een niet-brede school gemiddeld iets meer tijd besteden aan
buitenlesactiviteitenr0 (3% verschil) en lesgebonden taken (3% verschil).

Kortom schooldirecteuren van brede scholen besteden hun tijd vooral aan organi-
serende en coördinerende taken, beheers- en toezichthoudende taken en overleg
binnen de school. De leraren van brede scholen besteden gemiddeld de meeste tijd
aan lesgeven en lesgebonden taken en zij besteden hun tijd niet wezenlijk anders
dan leraren van niet-brede scholen.

4.4 Veranderingen in taakbesteding sinds de oprichting van de brede
school

Zoals eerder in de onderzoeksopzet vermeld, kan een verandering in taakbestedÍng
door de brede school het beste vastgesteld worden door te meten wat de taakbe-
steding was van leraren vóór de oprichting van de brede school en dezelfde meting
nogmaals te herhalen na de oprichting van de brede school. Helaas waren bij dit
onderzoek de gegevens over de taakbesteding vóór de oprichting van de brede

school niet beschikbaar, waardoor deze vergelijking niet meer mogelijk is. Om toch
iets te kunnen zeggen over een mogelijke verandering in de taakbesteding door de

oprichting van de brede school is aan de 50 schooldirecteuren en I00 leraren, die
de overgang naar brede school hebben meegemaakt, gevraagd of de taakbelasting
volgens hun veranderd is sinds de oprichting van de brede school.

le 
Organiseren en deelnemen aan buitenles activiteiten (schoolkamp, sportdag, open dag, hobbyclubs,

schoolkrant, vieringen etc.)
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In figuur 4.4 wordt per taak aangegeven of leraren na de oprichting van de brede

school meer of minder tijd aan deze taak besteden.

Figuur 4.4 Veranderingen in de taakbesteding van leraren (n=.l00) door de brede

school

lesgeven

lesgebonden taken

bu lte nlesactlvlte lten

beheers- en toezlc

organlsatle en coördlnatle

overleg blnnen de schoqfi

overleg bulten de school

deskund lghe ldsbevorderlng

relstUd

3W

f E.".r Ert"d" I

De meerderheid van de leraren besteedt sinds de oprichting van de brede school

meer tijd aan organiserende en coördinerende taken (54%) en overleg binnen de

school (51%). Dit verschil komt ook terug als de taakbesteding van leraren van

brede scholen en leraren van niet brede scholen wordt vergeleken (zie paragraaf

4.3). Daarnaast vindt een relatief grote groep leraren dat zij sinds de oprichting
van de brede schoól meer tijd besteden aan overleg buiten de school (41%),

beheers- en toezichthoudende taken (38%) en deskundigheidsbevordering (32o/o).

Deze verschillen zien we echter niet terug bij de vergelijking tussen leraren van

brede scholen en leraren op niet-brede scholen (zie wederom paragraat 4.3).ln die

vergelijking kwam juist naar voren dat leraren van brede scholen iets minder tijd
besteden aan beheers- en toezichthoudende taken dan leraren van niet-brede
scholen.

Twaalf procent van de Ieraren besteedt sinds de oprichting van de brede school
minder tijd aan buitenlesactiviteiten en zeven procent besteedt minder tijd aan

lesgeven. Het is opvallend dat maar weinig leraren zeggen dat er taken zijn
waaraan zij na de oprichting van de brede school minder tijd besteden. Hieronder
zijn enkel citaten van leraren en directeuren over hun veranderde taakbesteding

opgenomen.

'lk zit Ín de projectgroep brede school, de extra vergaderingen en het opzetten van projecten kost
extra tijd.'

'Devergaderingen met verschillende netwerken en de overleggen blnnen de school kostenveel tiid
dat maakt het ook zwaar, dus niet het werk zelf maar het gedoe eromheen.'

'Alle activiteiten lopen nu en er wordt denk ik geen grotere druk gelegd op het personeel door de

komst van de brede school: naschoolse qctiviteiten worden door externen gedaan en ik heb er zelf
meer uren voor
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In figuur 4.5 is weergegeven
steding van directeuren van

welke veranderingen er zijn opgetreden in de taakbe-
brede scholen

Figuur 4.5 Veranderingen in de taakbesteding van directeuren (n=50) door de brede
sch ool
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Uit bovenstaande figuur blijkt dat de meerderheid van de directeuren van brede
scholen sinds de oprichting van de brede school meer tijd besteedt aan organise-
rende en coördinerende taken (83%), overleg buiten de school (77%), overleg binnen
de school (63%) en aan beheers- en toezichthoudende taken (56%). Ook zijn er
directeuren die sinds de oprichting van de brede school meer tijd besteden aan
rei stij d (40%), des ku nd i ghe idsbevo rde r in9 (29oÀ) en bu ite nle sactiviteiten (25%\.

Er is maar een kleine groep directeuren die sinds de oprichting van de brede school
minder tijd besteedt aan bepaalde taken van het werk. Dertien procent van de
directeuren besteedt minder tijd aan lesgebonden taken en tien procent besteedt
minder tijd aan lesgeven. Hieronder volgen enkele citaten van directeuren over
hun veranderde taakbesteding.

Als de veranderingen in de taakbesteding sinds de oprichting van de brede scholen
van leraren wordt vergeleken met die van directeuren, dan valt op dat beide
groepen bij dezelfde taken een toename signaleren (behalve bij Iesgebonden
taken), maar dat relatief meer directeuren aangeven dat zij meer tijd aan bepaalde
taken moeten besteden dan leraren. Van de leraren geeft bijvoorbeeld 54 procent

'Vooral de overlegsituaties met andere instanties, het zoeken naar juiste en nieuwe leermiddelen
om bepaalde problemen aan te pakken kosten veel tijd.'

'Je hebt al een moeilijke school met lO0% allochtonen en er is al veel werk, dit komt er gewoon
bovenop qua tud. Je krijgt wel wat extra geld, maar niet meer tijd.'

'Wij hebben drie buurtmoeders Ín dienst met een lagere opleiding, zij moeten begeleid worden en
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aan meer tijd te besteden aan organiserende en coördinerende taken, terwijl 83%

van de directeuren een toename aangeeft. Dit duidt erop dat sinds de oprichting
van de brede school vooral directeuren meer tijd moeten besteden aan de ver-
schillende taken (zoals overleg, organisatie, coördinatie e.d.)

Inhoudelijke verandering van taken

Aan de leraren en directeuren van brede scholen is gevraagd of de taken door de

oprichting van de brede school inhoudelijk veranderd zijn. In figuur 4.6 wordt
weergegeven hoeveel leraren en directeuren hebben aangegeven dat taken inhou-
delijk zijn veranderd.

Figuur 4.6 lnhoudelijke veranderingen in taken van leraren (n=100) en directeuren
(n=50) door de brede school
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We zien dat vooral directeuren vinden dat taken inhoudelijk zijn veranderd door
de oprichting van de brede school en dan worden met name het overleg buiten de

school (73%), de organiserende en coördinerende taken (73oÀ) en beheers en

toezichthoudende taken (54%) genoemd. Ook vindt de helft van de directeuren dat
het overleg binnen de school inhoudelijk is veranderd en vindt 27 procent dat de

deskundigheidsbevordering en buitenlesactiviteiten zijn veranderd sinds de

oprichting van de brede school.

Dat de organiserende en coördinerende taken inhoudelijk zijn veranderd sinds de

oprichting van de brede school wordt door 50 procent van de leraren beaamd.

Daarnaast vindt 46 procent van de leraren dat het overleg binnen de school is
veranderd en 42 procent vindt ook dat het overleg buiten de school is veranderd.
Hieronder is een aantal citaten opgenomen van directeuren over taken die inhou-
delijk zijn veranderd door de oprichting van de brede school.

l0% 20j6 30% 40fí 5016 50%

l-§l** Edt*-**l
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De oprichting van de brede school - zo wordt ook door bovenstaande citaten
geillustreerd - heeft voor leraren maar met name voor directeuren gezorgd voor
veranderingen in de tijdsbesteding, maar ook voor inhoudelijke verandering van
taken (vooral organiserende en coördinerende taken, beheers en toezichthoudende
taken en overleg binnen en buiten school). Als de tijdsbesteding van leraren van
brede scholen echter vergeleken wordt met de taakbesteding van Ieraren van niet
brede scholen zien we nauwelijks verschillen. Het lijkt er dus niet op dat de

veranderingen voor leraren van brede scholen ingrijpende gevolgen heeft gehad

voor de taakbesteding. Dit komt misschien ook omdat directeuren hun leraren een
beetje proberen te beschermen, zoals geillustreerd wordt door onderstaande
citaten uit de interviews.

Voor directeuren van brede scholen is er geen vergelijking mogelijk met directeu-
ren van niet-brede scholen, omdat hier geen gegevens van zijn. Maar als we op de
gegevens afgaan uit dit onderzoek kan verondersteld worden dat de oprichting van
de brede school vooral consequenties voor hun taakbesteding heeft gehad. Een

aantal leraren bevestigt dit beeld:

'lk merk bij de directie op school dat er wel erg veel van hen gevraagd wordt, hetwordt
complexer, het zou wat minder moeten worden, de maat is vol. Je moet gedoseerd met de eÍsen

omgaan.'

'Dat het werk complexer is geworden vind ik geen probleem, het schuift vaak wel naar Íemand
anders binnen de oraanisatie, meestal de directeur. voor hem is hetwel belastend.'

'Je moet de mentaliteit van leerkrachten veranderen en de ontwikkeling van de kinderen bevorde-
ren, het is niet alleen meer onderwijs geven.'

'De contacten met ouders ziin steeds meer veeleisend. Onderwijs loopt achter bij deze maatschap-
pelijke ontwikkelingen en het kost omscholing van leraren van de oude stempel.'

'Het is nu een andere manier van werken, het is niet moeilijker of makkelijker, maar wel anders.'

'Je hebt met veel meer dingen te maken naast het onderwljs geven, de hele organisatie is veel
groter en er zijn veel meer cursussen en vergaderingen.'

'Je bent met onderwijs en zorg bezig,je kunt meer betekenen naar kinderen en ouders toe,je hebt
te bieden.'

'Manasementtaken probee';:oo!,';"#;'::;:ri::yiïiíl!,ï!í!;Í!lli,ze niet overbetast raken'

'Het organiseren vqn de activiteiten en de juiste mensen ervoor aantrekken, het mag namelijk niet
door leraren gebeuren in verband met overbelasting, maakt het complex.'

'Door de brede school mogen leerkrachten absoluut niet overbelast raken, hun deelname moet
echt uit eigen beweging zijn. Hun primaire taak is lesgeven, brede school activiteiten moeten door

andere mensen worden begeleid. Dus er moet goed gelet worden op de bescherming van leer-
en druk van de direct
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4.5 Conclusies

. De taakomvang van leraren op brede scholen lijkt min of meer gelijk te zijn
(eerder iets lager dan hoger) dan de taakomvang van leraren op niet-brede
scholen.

. Dit onderzoek bevestigt dat leràren van brede scholen gemiddeld de meeste tijd
besteden aan lesgeven en lesgevende taken. Directeuren van brede scholen
besteden gemiddeld de meeste tÍjd aan organiserende en coördinerende taken,
overleg binnen de school en beheers- en toezichthoudende taken.

o De taakbesteding van Ieraren op brede scholen komt in hoge mate overeen met
de taakbesteding van leraren op niet-brede scholen.

. Hoewel dit ook geldt voor veel leraren van brede scholen, zijn het relatief meer
directeuren dan leraren die aangeven, dat zij sinds de invoering van de brede
school meer tijd moeten besteden aan organiserende en coördinerende taken,
overleg binnen en buiten de school en aan beheers- en toezichthoudende taken.

. Vooral directeuren van brede scholen geven aan dat taken inhoudelijk zijn
veranderd door de brede school. Het gaat om taken als overleg buiten de

school, organiserende en coördinerende taken en beheer- en toezichthoudende
taken.
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5. Taakbelasting brede

f n dit hoofdstuk staat de vraag naar de taakbelasting van medewerkers in brede
I scholen centraal. De centrale vraag is of de ontwikkeling van de brede scholen
tot een feitelijke taakverzwaring heeft geleid. Daarbij wordt onderscheid gemaakt
tussen leraren en leidinggevenden'o. In dit hoofdstuk worden eerst de uitkomsten
van de vragenlijsten behandeld. Deze worden vergeleken met uitkomsten van
eerder onderzoek bij andere groepen leraren en andere werknemers. Ook wordt
ingegaan op hoe de medewerkers zelf de overgang naar de brede school hebben
ervaren. Hierbij worden de vragenlijstgegevens aangevuld met citaten uit de

interviews die we hebben gedaan. Uit die interviews kwam een aantal belangrijke
thema's naar voren die van belang zijn voor de beoordeling van de taakverzwaring,
deze worden als laatste beschreven.

5.1 Taakbelasting

Als eerste vergelijken we de uitkomsten van de vragen naar taakbelasting. In een

set van 5 vragen is gevraagd naar het werktempo en de hoeveelheid werk. Deze

vragen zijn eerder ook aan de leraren op niet brede basisscholen gesteld en ook
aan de grote groep Nederlandse werknemers. Leraren hebben een opleiding op HBO

niveau of hoger gevolgd en de mate van taakbelasting in hoger opgeleide beroepen
is meestal hoger dan elders. Daarom is er ook een vergelijking opgenomen met het
deel van de Nederlandse beroepsbevolking met een HBO plus opleiding. Bij de
groep medewerkers van brede scholen is een onderscheid gemaakt tussen de

leidinggevenden en de Ieraren.

Figuur 5.1 Vergelijking van de taakbelasting van leraren en leidinggevenden op

brede scholen met leraren op niet-brede scholen, de gemiddelde Neder-

lands beroepsbevolking en de HBO plus opgeleiden in dis groep.
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Uit figuur 5.i blijkt dat op brede scholen leidinggevenden een hogere taakbelasting
ervaren dan Ieraren. Leraren op brede scholen hebben ongeveer dezelfde taakbe-
lasting als Ieraren op niet-brede basisscholen. Voor alle leraren en leidinggevenden

20
Deze categorie moet breed worden opgevat en omvat naast directeuren ook adjunct-directeuren,
coördinatoren e.d.
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geldt dat de taakbelasting (significant) hoger is dan in het vergelijkingsbestand van
de Nederlandse beroepsbevolking. Dit geldt ook als, rekening wordt gehouden met
de relatief hoge opleidingsgraad van leraren en leidinggevenden en de groep
vergeleken wordt met de groep HBO en hoger opgeleiden in de vergelijkingsgroep.

Ook de scores op de onderwijsspecifieke vragen over taakbelasting tonen hetzelfde
patroon: leraren op brede scholen geven dezelfde taakbelasting aan als leraren op
niet-brede basisscholen. Leidinggevenden op brede scholen ervaren een hogere
taakbelasting dan de leraren op die scholen.

Een aantal uÍtspraken in de interviews wijst in deze richting. Diverse leraren geven
aan dat het brede school zijn op zich geen extra taken met zich meebrengt omdat
anderen de voor- en naschoolse opvang doen. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de volgen-
de citaten uit de interviews:

Daarmee wordt ook direct aangegeven dat de leidinggevenden zwaarder belast
zijn:

'Er is al veel werk, dit [de ontwikkellng van de brede school, red] komt er gewoon bovenop qua

Al met al komt het beeld naar voren dat de totale taakbelasting van leraren op
brede scholen niet hoger is dan bij leraren op niet brede scholen. Binnen de brede
scholen zijn het de leidinggevenden die het meest belast zijn. Alle groepen in het
basisonderwijs zijn zwaarder belast dan de werknemers in het vergelijkingsbe-
stand, ook als rekening wordt gehouden met de hogere opleidingsgraad.

5. t .1 Emotionele aitputting

Buiten de vragen naar taakbelasting is ook gevraagd naar geestelijke gezondheid
en dan specifiek naar de mate van emotionele uitputting. Emotionele uitputting
wordt veel gebruikt om de mate van werkstress te bepalen. Werkstress is vaak het
effect van langdurige overbelasting in het werk. Gezien de verschillen in taakbelas-
ting zijn er ook verschillen in emotionele uitputting te verwachten. In onderstaan-
de grafiek staan de scores voor emotionele uitputting.

'We merken als leerkrachten niet veel van de veranderingen.'

'lkzie het [werken in een brede school, red.] nÍet als een probleem. Het schuiftvaak wel naar een
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Figuur 5.2. Emotionele uitputting voor leidinggevenden en leraren op brede scholen,
leraren op niet-brede basisscholen, de gemiddelde Nederlands beroeps-
bevolking en de HBO plus opgeleiden in die groep.
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Medewerkers op brede scholen (zowel Ieraren als leidinggevenden) geven een iets
lagere emotionele uitputting aan dan teraren op niet-brede scholen. Opmerkelijk is
dat de leidinggevenden op brede scholen, die de hoogste taakbelasting ervaren,
lager scoren als het gaat om emotionele uitputting. De mate van emotionele
uitputting van deze groep is ongeveer gelijk aan die van de Nederlandse beroeps-
bevolking. Dit lijkt een opmerkelijke uitslag, maar het past wel in het analysemo-
del. Hogere taakeisen hoeven niet altijd tot slopend werk te leiden. Voorwaarde
daarvoor is wel dat er goede regelmogelijkheden zijn om aan die hogere taakeisen
te kunnen voldoen. Daarom richten we de blik nu op de regelmogelijkheden.

5. 1 .2 Regelmogelijkheden

Er worden drie typen regelmogelijkheden onderscheiden: autonomie (zelfstandige
beslissingruimte in een functie), contactmogelijkheden (mogelijkheden tot direct
overleg en hulp of steun van leidinggevende of collega's) en organiserende taken
(de mogelijkheden om werkproblemen op te lossen door periodiek overleg). In
grafiek 5.3 worden de scores op deze drie regelmogelijkheden van leidinggevenden
en leraren op brede scholen vergeleken met die van werknemers met een HBO plus
opleiding in het vergelijkingsbestand. In deze grafiek geeft een hoge score een
ongunstige situatie aan. Het gaat dus om een gebrek aan autonomie, contactmoge-
lijkheden en organiserende taken. Helaas zijn deze vragen niet gesteld aan de
leraren op andere basisscholen (het viel destijds buiten de onderzoeksvraag), een
dergelijke vergelijking is dus niet mogelijk.
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Figuur 5,3 Cebrek aan regelmogelijkheden
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De Ieraren op brede scholen scoren ongunstig op het gebied van autonomie. De

leidinggevenden scoren gunstig op het gebied van organiserende taken. Omdat
deze vragen niet zijn gesteld in het onderzoek in andere basisscholen is onduide-
lijk of het hier vooral om een onderwijs-eigen trend gaat of dat het vooral samen-
hangt met de ontwikkeling tot brede school.

Het beeld van de functie van leidinggevenden op brede scholen is zo wel aange-

vuld: een hogere taakbelasting dan de leraren, maar ook meer regelmogelijkheden,
vooral door overleg, wat een lagere emotionele uitputting kan verklaren. Voor
leraren geldt een lagere taakbelasting, maar ook minder regelmogeliJkheden
(minder autonomie), wat een hogere emotionele uitputting dan bij de leidingge-
vende kan verklaren. Ook lijkt er op brede scholen iets te zijn dat bij leraren tot
minder emotionele uitputting leidt dan bij de collega's op andere basisscholen.

Bovenstaande vergelijkingen geven nog geen beeld van de veranderingen zoals die

zich afgespeeld hebben gedurende de ontwikkeling tot brede school. Het brengt
geen ontwikkeling in beeld omdat het momentopnames zijn in een doorgaande

ontwikkeling, zoals een foto van een rijdende trein.

5.2 Eigen beoordeling van veranderingen

Om toch iets van die ontwikkeling in beeld te brengen is een aantal vragen gesteld

over veranderingen in de afgelopen tijd met de vraag of deze veranderingen
samenhangen met de ontwikkeling naar brede school. We weten dat het geheugen

niet altijd de meest betrouwbare bron van Ínformatie is en dat selectieve herinne-
ring hierbij een belangrijke rol speelt. Gegeven de onderzoeksopzet is dit de best
haalbare mogelijkheid om toch een beeld te krijgen van de ontwikkeling van brede

scholen. Deze beperkingen betekenen wel dat we de uitkomsten met enige voor-
zichtigheid moeten gebruiken.
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De vragen zijn gesteld over de drukte op het werk, over de complexiteit van het
werk en over regelmogelijkheden zoals zelfstandigheid in het werk en ondersteu-
ning door collega's en door de leidinggevende.

Steeds zijn twee vragen gesteld, ten eerste: is er een verandering geweest? (bij-
voorbeeld, is het drukker of juist minder druk geworden, of is er geen verschil) en

als tweede de vraag of een eventuele verandering samenhangt met de invoering
van de brede school. In de volgende figuren ziet u vijf balken die tezamen de

antwoorden op deze twee vragen weergeven. U leest de grafiek het best van het
midden naar buiten. De middelste drie balken geven de antwoorden op de eerste

vraag weer (is er een verandering geweest?). De balken uiterst links en uiterst
rechts horen bij de ernaast liggende balken. Zij geven aan welk deel van de

deelnemers vindt dat de verandering ook werkelijk samenhangt met de invoering
van de brede school. Bijvoorbeeld: AIs een staaf uiterst links even hoog is als de

staaf daarnaast betekent dit, dat iedereen die vindt dat bijvoorbeeld het werk

drukker is geworden ook vindt dat dat komt door de invoering van de brede

school. Hoe groter het verschil tussen de hoogte van de twee balken, hoe minder
men vindt dat de verandering samenhangt met de invoering van de brede school.

5.2.1 Taakbelasting: druk op het werk

De eerste vraag gaat direct over de kern van het onderzoek: heeft de invoering van
de brede school tot taakverzwaring geleid? In grafiek 5.4 ziet u de uitkomsten van

de antwoorden van de leraren.

Figuur 5.4 Mening van de leraren over verandering in drukte en de samenhang met

de invoering van de brede school.

NB: De percentages van de drie middelste staven tellen niet op tot 100% omdat

(alleen bij deze vraag) 5%van de leraren de vraag nlet heeft ingevuld
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Terugkijkend vindt iets minder dan de helft van de leraren dat het werk drukker is
geworden en bijna iedereen die dat vindt (36 van de 43), vindt ook dat dat samen-

hangt met de invoering van de brede school. De andere (iets meer dan de) helft van

de leraren vindt dat er geen verschil is in de werkdrukte. Niemand geeft aan het
minder druk is geworden.

Van de leidinggevenden is al eerder geconstateerd dat er een hoge taakbelasting is.

In figuur 5.5 vindt u de uitkomsten van hun antwoorden.
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Figuur 5.5 Mening van de leidinggevende oververandering in drukte en de samen-
hang met de invoering van de brede school

NB De percentages van de drie middelste staven tellen niet op tor I OO%

omdat (alleen bij deze vraag) 6%van de leidinggevenden de vraag niet
heeft ingevuld
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Is bij de Ieraren nog ongeveer de helft van hen van mening dat de drukte niet
veranderd is, bij de Ieidinggevenden vindt een meerderheid dat het werk drukker
is geworden. Ongeveer driekwart van de leidinggevenden die vinden dat het werk
drukker is geworden, vindt ook dat dat komt door de invoering van de brede
school (42 van 55). Ook uit de interviews kwam dit beeld naar voren, zoals geillu-
streerd wordt door onderstaande citaten.

'Enorm veel overleg dat veel tijd kost en zodoende zwaar belastend is. OrganÍsatorisch veel
i nvesteren.'

een orobleem.'

Als het om de drukte op het werk en de taakbelasting gaat is het beeld dus als
volgt: ongeveer de helft van de leraren en leidinggevenden vindt dat het werk
drukker is geworden en dat dat samenhangt met de invoering van de brede school.
De taakbelasting van leraren op brede scholen blijkt echter ongeveer gelijk aan die
van leraren op andere basisscholen (zie de eerdere vergelijking). Dus hoewel de
taakbelasting als toegenomen wordt ervaren is deze (nog) niet hoger dan op andere
scholen. Wel is de taakbelasting van leidinggevenden op brede scholen hoger dan
die van de leraren op brede scholen.

5.2.2 Complexiteit

Buiten de hoeveelheid werk kan ook de aard van het werk, waaronder de complexi-
teit ervan, veranderd zijn. Die verandering kan ook goed samenhangen met de
invoering van de brede school. Daarover gaat de volgende grafiek.
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Figuur 5,6 Mening van de leraren over verandering
en de samenhang met de invoering van
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Iets meer dan de helft van de leraren vindt dat er geen verandering in de complexi-
teit van het werk is geweest. Een zeer kleine minderheid van 2% vindt dat het werk
minder complex is geworden. Dat hangt volgens hen zeker samen met de invoering
van de brede school. De resterende 46% van de leraren geeft aan dat het werk
complexer is geworden. De meeste van hen (37 van 46) vinden dat dit komt door
de invoering van de brede school.

De leidinggevenden.

Figuur 5.7 Mening van de leidinggevenden over verandering in de complexiteit van

het werk en de samenhang met de invoering van de brede school
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De leidinggevenden geven vaker dan de leraren aan dat het werk complexer is
geworden en dat dat samenhangt met de invoering van de brede school (59 van
67). Niemand onder de leidinggevenden vindt dat het werk minder complex is
geworden.

Wat maakt het werk op een brede school complexer? Uit de interviews blijkt dat
vooral het samenwerken en afstemmen met meerdere partijen het werk complexer
maakt. Dit geldt vooral voor degenen die de afstemming uitvoeren, de leidingge-
venden. Zoals twee respondenten in de interviews aangaven:

'Je gaat met veel meer instanties overleg voeren.'
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Ook leraren merken dat het aanbod verbreedt en de organisatie complexer wordt.
In de interviews werd hierover onder meer het volgende gezegd:

'Je hebt met veel meer dingen te maken naast onderwijs zelf. De hele organisatie is veel groter.'

'Meer aanbod is automatisch complexer.'

'Vroeger was je meer bezig met primair onderwijs. Nu ze je meer biedt moet je meer organiseren
act met ouders onderhouden-'

Een deel van de complexiteit ligt in het nieuwe van de ontwikkeling, zoals één
respondent het formuleerde:

'Daarnaast zitten we dus in de opstartfase. Dat kost natuurliik meer werk dan een draaiende
motor. Veel praktische bezwaren nu bijvoorbeeld, zoals gebouwruimte. Ook het enthousiast

inder als het eenmaal looot-'

Niet alleen de hoeveelheid werk, maar ook de complexiteit van het werk is volgens
ongeveer de helft van de leraren toegenomen. Dat hangt volgens hen samen met de
invoering van de brede school. Bij de leidinggevenden speelt dit nog sterker,
tweederde ervaart een toegenomen complexiteit. Het gaat dan vooral om de
afstemming met de verschillende partijen die in de brede school samenwerken en
om het nieuwe van de ontwikkeling.

5.2. 3 Regelmogelijkheden

Tegenover meer werk en complexere taken kunnen betere regelmogelijkheden
staan. De eerste vraag hierover gaat over de zelfstandigheid in het werk: is die
toegenomen, gelijk gebleven of afgenomen en hangt een eventuele verandering
samen de invoering van de brede school?

Figuur 5.8 Mening van de leraren over verandering in de zelfstandigheid in het werk
en de samenhang met de invoering van de brede school

100

door inroering ja, minder nee, geen ja, meer door lnr,oering
zelÍstandigheid rerschil zelÍstandigheid

De grootste groep leraren ziet geen verandering in de mate van zelfstandigheid in
het werk. 10% vindt dat het werk minder zelfstandigheid biedt en dat dat samen-
hangt met de invoering van de brede school. Een iets grotere groep, 22oÀvan de
Ieraren, vindt dat het werk juist meer zelfstandigheid biedt en ook zij denken bijna
allemaal dat dat samenhangt met de invoering van de brede school. Ondanks het
feit dat een deel van de leraren aangeeft dat ze meer autonomie hebben gekregen
scoorde de groep in vergelijking met de Nederlandse beroepsbevolking nog
ongunstig op dit gebied.
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In het volgende figuur vindt
gevenden.

u de uitkomsten van dezelfde vragen aan de leiding-

Figuur 5.9 Mening van de leidinggevenden over verandering in de zelfstandigheid in

het werk en de samenhang met de invoering van de brede school
100

door irnoering ja, minder nee, geen ja, meer door inr,oering

zelbtandigheid \erschil zelbtandigheid

Bij de leidinggevenden is de mate van zelfstandigheid in het werk meer toegeno-
men dan bij de leraren. Ruim een derde van de leidinggevenden geeft dat aan.

Volgens hen hangt dit ook sterk samen met de invoering van de brede school.

De invoering van de brede school heeft het meeste effect op het werk van de

leidinggevenden. Een brede school vraagt, vooral in het begin, veel afstemming
tussen de verschillende partijen die voor, tijdens en na de schooltijden actief zijn.
Die afstemming ligt vooral bij de leidinggevenden. Dat is veel werk, maar veel
leidinggevenden ervaren het ook als een prettige verruiming van de horizon en het
geeft ze een zelfstandiger rol. Een aantal citaten van leidinggevenden daarover:

'Door het feit dat ik een brede school heb.ln personele en materiële zin kan ik sneller problemen
aanpakken en oplossen.'

'Als brede school ben je verder gaan kijken, je ífiegreen in de samenlevÍng dat is voor mij
I nteres s a nt a I s sc hool I ei der.'

'lk heb meer de kans creatief te zijn. tk betn ondernemer en manager en dit komt terug in de brede
school.'

Naast zelfstandige beslissingsruimte kan de invoering van de brede school ook
invloed hebben gehad op de onderlinge ondersteuning door collega's en door de

leidinggevende. Uit de analyse blijkt dat zowel leraren als leidinggevenden daarin
weinig verschillen hebben gemerkt. Bij de leraren vindt 79% dat er geen verschil is
in de onderlinge steun door collega's is en 76% merkte geen verschil in de onder-
steuning door de leidÍnggevende. Voor de leidinggevenden zijn de percentages 69%

en 82%.

Wat betreft de regelmogelijkheden is dus de conclusie dat de grootste verandering
een toename van zelfstandigheid bij de leidinggevenden is.
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Als een soort eindoordeel hebben we gevraagd of men het werken in de brede
school leuker of minder leuk vindt, uitdagender of minder uitdagend, complexer of
minder complex en overzichtelijker of minder overzichtelijk. In de volgende
grafiek ziet u de uitkomsten van de hele groep werknemers op brede scholen.

Figuur 5.lO Veranderingen in het werk door de invoering van de brede school.
Cegevens van leraren en leidinggevenden. Percentages tellen niet op tot
100%, omdat meerdere (of geen) antwoorden mogelijk waren
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Het werk op brede scholen is vooral complexer geworden. Daarnaast is het uitda-
gender en leuker. Ook is het werk iets minder overzichtelijk geworden.

Een aantal citaten over veranderingen in het werk illustreren deze uitkomsten.

Het werk is complexer geworden:

Organiseren van de activiteiten en dejulste mensen ervoor aantrekken (het mag nÍet door leraren
gebeuren i.v.m. overbelasting). Daarnaast is de ouderbetrokkenheid complex, verschillende

mensen dus verschillende behoeftes en dus aanpak. Cebouwtechnisch is brede school soms ook
, dÍt beperkt soms voor activiteiten,

Het werk is uitdagender geworden:

'ln vergeliiking met de situatÍe voorheen is de ambitie complexer geworden. De uitdaging is
complexer geworden, je staat nu voor iedereen in de wljk, dat had je voorheen niet.'

'Het is ook wel weer leuker, meer uitdagingen. Meer andere instanties, zoals buurtcentrum, als

Het werk is leuker geworden:

'lk heb het erg naar mijn zÍn.'

'De samenwerking met andere instanties kan inspirerend zijn.'

'Doar contacten met derden is er sprake van horizonverbreding.'

'Er zal niet zoveel veranderen. We houden het leuk.'

'le kunt meer voor
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5.3 Aanvullende kwalitatieve verdieping

In het bovenstaande is verslag gedaan van de uitkomsten van de vragenlijsten en

de aanvullingen daarop in de interviews. Uit de gesprekken die we gevoerd hebben
behandelen we hier tot slot ook nog een aantal andere thema's die een relatie
hebben met taakverzwaring op brede scholen. Deze thema's hebben betrekking op:

- de samenhang tussen 'het zijn van een brede school' en 'het zijn en een achter-
standsschool';

- de constatering en het besef van de betrokkenen, dat het principe van de brede
school ook echt zijn doelstellingen waarmaakt: 'zien dat het werkt';

- de vele problemen die komen kijken bij het organiseren van een brede school;
- het werven van leraren voor brede scholen.

In de volgende paragrafen word nader op de ze thema's ingegaan aan de hand van
een aantal illustrerende citaten.

5.3.1 De samenhang tussen brede scholen en achterstandsscholen cq. -wijken:

De brede school is niet zomaar een variant op de reguliere school. De brede school
is vaak ontwikkeld als reactie op achterstandssituaties. Onderstaande citaten
illustreren dat:

Het laatste citaat lijkt de wereld op zijn kop te zetten, het brede aanbod wordt
geassocieerd met achterstanden en werkt afstotend op autochtone ouders. Het
uitgangspunt dat het brede aanbod goed voor alle leerlingen is wordt hiermee
tenietgedaan. De vraag is of dit principe op brede scholen zo werkt.

5.3.2 Zien dat het werkt

Verschillende leraren en leidinggevenden zien in de praktijk de resultaten van de

brede aanpak, zo gaven zij in de interviews aan:

'Omdat we in een achterstandswuk zitten is de problematiek groter hier, steeds meer gezinnen
met problemen.'

'Een achterstandsschool is altijd zwaar. Maar door de brede school verlichtje mísschien de

problemen op lange termljn.'

'Het is moeÍlijk om aan kinderen te komen: we stoten door het label brede school misschien
sommige autochtone ouders af. Zij associëren brede school met achterstandskinderen (alloch-
tone kinderen) en geven het zo onterecht een negatieve lading voor zichzelf. Onze school heeft
sinds het een brede school is te maken met verschuiving van soort leerlingen: eerst vooral witte
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Het feit dat het extra werk dat een brede school zijn oplevert (vooral bij de leiding-
gevenden) niet tot hogere sffessklachten leidt zal ook samenhangen met het feit
dat velen het resultaat van de inspanningen zien.

5.3.3 Maar het gaat ook niet allemaalvanzelf:

Het ontwikkelen en besturen van een brede school vergt een enorme hoeveelheid
energie. Die belasting komt boven op de lopende zaken die iedere school heeft.
Vooral de leidinggevenden kunnen er van meepraten:

Hebben we eerder gehoord dat de brede scholen wel als effectief worden gezien,
dan wordt nu duidelijk dat dit resultaat niet vanzelf komt. Er moet veel werk
verzet worden om dat resultaat feitelijk te halen.

'We merken dat veranderingen van buiten de school nu ook binnen de school komen. Sociale
competenties leren komt terug: betere sfeer in de klas.'

'De beleving is soms zwaarder door schrijnende problematiek, maar je kunt er ook meer aan
doen.'

'lk vind leuk om te zien hoe idealen gerealiseerd worden.'

'Je hebt het idee dat je meer grip hebt op de ontwikkeling van het kind.,

'Beter voor kind en het maakt je rijker als docent.,

'De kinderen zUn meer betrokken bij het maatschappelijk leven, dat is goed om te zien.'

'le kunt meer voor ze n.'

'Er is tijdsdruk en soms geeh personeel. Ceen extra personeel voor brede school; overbelasting.
lk ervaar het als een probleem in de zín dat er een lerarentekort is. Op deze manier kan ik niet
soepel opereren met mijn mensen, ik heb te weinig ruimte (logistiek probteem). De bondgenoten

haken af door het gebrek aan vrijwilligers.'

'Er zijn zoveel regelingen, administratieve rompslomp. Dat kost veel energie en is zwaar.
Jaarverslagen naar officiële instanties toe, begrotingen maken, je hebt geen vrijheid meer om het

als school alleen te doen.'
'Het personeelsgebrek leidt tot steeds meer druk en chaos.'

'Terugkoppelen naar alle teamleden is moeilijk. Ook veel praktische organisatie, ruimtes,
toezichthouders etc.'

'Er is steeds meer verloop onder het personeel; het werkt als een vergiet.
Als brede school moet je veel tijd en energie investeren.'

'Het is nu al te complex, leerkrachten raken oververmoeid, we hebben Ieraren ïekort. Op 54
vestigingen zijn 150 vacatures niet vervuld, ingevuld met mensen die dubbele klassen pakken,

na aeen tiid voor de brede school.'
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5.3.4 Personeelswerving

ook is gevraagd of (naar de inschatting van de respondenten) een brede school
moeilijker aan personeel komt dan een niet brede school. De meningen zijn
verdeeld, sommigen zien het inderdaad als probleem:

Anderen zien juiste de wervende kant van brede scholen:

'Het is juist een voordeel, mensen vinden dat positief en uitdagend.'

'Het is juist makkelÍjker. Mensen willen graag op een school werken waar meer uitte halen is dan
een gewone school.'

'Je hebt mensenjuist oak wat te bieden met brede school. Leerkrachten krtjgen hier ook extra

formatie voor naast groepsleerkracht.'

'Het staat los van de brede school. onderwijsgevend personeel bii ons is niet extra belast door
brede school-'

Uit de reacties blijkt dat het moeilijk is om de wervende kracht van het werken op
een brede school moeilijk te scheiden is van het werken op een achterstands-
school. Ook wordt gesuggereerd dat de Ierarenopleidingen niet goed aansluiten op
de brede school. Een punt dat nadere aandacht verdient. Aan de andere kant wordt
gesuggereerd dat het weken op een brede school juist makkelijker is en dat je als
leraar meer te beiden hebt. Het is een gemengd beeld.

5.4 Suggesties voor beleid

De laatste vraag was die naar suggesties voor het beleid van het ministerie van
OCenW met betrekking tot de ontwikkeling van de brede scholen. De antwoorden
gaan allemaal over de condities en de faciliteiten waarmee gewerkt moet worden,
die kunnen beter. Een aantal voorbeelden:

'Men moet meer aandacht geven aan investeringen.Voorzieningen aan gebouwen moeten sneller
en beter, anders kanje ook concept brede school niet uitvoeren. Wij staan in de binnenstàa, ae
gemeente doet heel moeilijk over uitbreidingen en het scheppen van voorzieningen. Zo is er niet

een bibliotheek in deze wi e bibliotheek voor

'Je merkt het in de praktiik dat mensen het noeilijkvinden om in een achterstandswijktewerken.
Brede scholen staan vaak in achterstandswijken.'

'Traditionele lerarenopleidingen leiden er nog niet goed genoeg voor op, de aansluiting is moeilijk.
Daorom gaan ze liever naar meer makkelijke scholen.'

'DeJuiste personen op juiste plaats krijgen is heel moeilijk. Ze -nieuwe leraren- schrikken van de
problematiek. Bevlogen mensen die zich onder moeilijke omstandigheden weten te handhaven
hebben we nodig en veel leerkrachten werken liever op makkelijkere scholen, of ze raken hÍer

overspannen, Niet elke leerkracht kan dit aan. Brede scholen staan nou eenmaal vaak in
achterstandswijk en hebben het label 'moeilijk'te zijn.'

'De achterstandswiJk van de school is hier op dit punt het enige struÍkelblok, niet zozeer de brede
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Er is de nodige kritiek op de condities waaronder een brede school moet werken.
Het gaat dan om faciliteiten, maar ook om regelingen, zoals verantwoordelijkheden
en de aanspreekbaarheid van bijvoorbeeld de gemeente. Het ingewikkelde is dat
het ministerie de ontwikkeling van de brede scholen van harte toejuicht, maar dat
de scholen in de uitvoering daarvan met de gemeenten te maken hebben. Daar is
de brede school één van de vele onderwerpen, en zoals uit de reacties blijkt, niet
altijd het onderwerp met de hoogste prioriteit. De gemeente zijn dan ook een

onmisbare partij bij de ondersteuning van brede scholen. Zij zijn de partij om
bijvoorbeeld over een passend schoolgebouw te spreken.
Verder blijkt dat sommigen zich zorgen maken over het projectmatige karakter van
de ontwikkeling van de brede school, hoe straks verder als de start achter de rug
is, vallen dan de coördinatie-uren en startsubsidies weg? Onze indruk is dat ook bij
brede scholen die al volop draaien structureel tijd nodig is voor de afstemming van
de activiteiten in de brede school.

5.5 Conclusies

Hieronder formuleren we de belangrijkste conclusies van dit hoofdstuk.

. De taakbelasting van leraren op brede scholen lijkt niet hoger dan op niet brede
scholen.

r Leraren op brede scholen ervaren iets minder emotionele uitputting dan

collega's op andere basisscholen. Dit hangt mogelijk samen met de inhoudelijke
bevrediging van het werken op brede scholen.

o Binnen brede scholen zijn de leidinggevenden het zwaarst belast, maar dat leidt
door betere regelmogelijkheden niet tot meer emotionele uitputting.

. Ongeveer de helft van de leraren vindt dat het werk drukker en complexer is
geworden. Volgens velen hangt dit samen met de invoering van de brede school.

kinderen in te richten binnen de school, maar we hebben hier verder geen steun van de gemeente
voor gehad.Toch erg vreemd, want het bevorderen van lezen is een minimale voorwaarde voor

integratie allochtone kinderen en hun ouders.'

'De middelen vanuit ministerie zijn wel heel minimaal. Het moet nu uit lokale gelden en dat gaat
soms moeilijk. Als ze het project van de brede schoal beter uit willen laten pakken dan het nu al

is, wat ze ook uit evaluaties kunnen opmaken, dan moeten ze durven te inventariseren zodat
maximale resultaten gehaald kunnen worden.'

'Er worden veel dingen antwikkeld, maar wij moeten ons nog teveel bezighouden met ranilvoor-
waarden zoals gebouwruimte ed. Gemeente moet zich hierÍn soepeler opstellen, immateriële

dingen (p_roject brede school) koppelen aan materiële dingen (middelen).'

'Meer geld uittrekken om knowhow meer aqn te kunnen trekken. De kennts en ervaring van
anderen is een must om het conceptvan de brede school uitvoerbaqrte maken. Nu benje

afhankelijk van geld uit eigen organisaties of lokale overheid, waardoor kwaliteit en kansen in het
onderwijs niet worden benut of zelfs wordt vernietigd.'

'tk vind het jammer dat de brede school een vrÍjblijvende ont:wikkeling is: weinig faciliteiten staan
hÍer tegenover vanuit het mlntsterie. Ze onderschatten hierdoor de organisatie van een brede

school, de hoeveelheid tyd, geld en energle dat het vergt. Als je dat niet meer op kan brengen kan
je er gewoon mee stoppen, nlemand vanuit overheid zal je tegenhouden. Dat is toch slecht, ze
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Bij de leidinggevenden speelt dit nog meer, grotere groepen vinden dat het werk
drukker en complexer is geworden en dat dit samenhangt met de ontwikkeling
tot brede school.

Vooral de leidinggevenden ervaren door de invoering van de brede school een

verandering in de regelmogelijkheden, ze ervaren meer zelfstandige regelruim-
te.

Het werken op een brede school wordt het meest als complexer, het minst als
onoverzichtelijker, maar ook als uitdagender en leuker ervaren.
Brede scholen staan vaker in achterstandswijken, dit brengt een specifieke
leerling- en ouder problematiek met zich mee.

Vele medewerkers op brede scholen ervaren dat hun aanpak werkt, dat de

Ieerlingen er profijt van hebben.

Vooral leidinggevenden worden geconfronteerd met veel administratieve
rompslomp en moeite om samenwerkende partners bij elkaar te houden.
Of een brede school moeilijker of makkelijker aan personeel komt, daarover zijn
de meningen verdeeld.
De brede scholen vragen het ministerie vooral om betere faciliteiten, in gebou-

wen en in formatieruimte om de brede school goed uit te kunnen voeren.
Een brede school kan niet zonder voldoende gefaciliteerde coördinator.
Een brede school kan niet zonder passend schoolgebouw.
Eén citaat van een leidinggevende kan de ontwikkeling tot brede school samen-

vatten: "Het kost meer tijd, maar je krijgt er meer voor terug, daardoor is het
minder zwaaÍ."

5.6 Afsluitende opmerkingen

In dit rapport zijn de resultaten van het onderzoek 'Taakbesteding en taakbelasting
op brede scholen'beschreven en zijn op basis hiervan reeds enkele conclusies
getrokken. Het algemene beeld dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat het
werken op brede scholen door leraren wel als complexer, maar niet zo zeer als
zwaarder ervaren wordt dan het werken op niet-brede scholen. Voor de groep

Ieidinggevenden (directeuren, adjunct directeuren, coördinatoren e.d.) komt een

ander, maar niet negatiever, beeld naar voren. Grosso modo lijken leidinggevenden
op brede scholen het werk wel zowel complexer als zwaarder te ervaren dan hun
collega-leidinggevenden op niet-brede scholen. Het is echter niet zo, dat zij
hierdoor eerder gebukt gaan onder emotionele uitputting of stress.
Uit de interviews die wij gehouden hebben wordt dit beeld bevestigd en lijkt de

verklaring gezocht te moeten worden in de'inhoudelijke bevrediging van het
werken op brede scholen'. Met andere woorden: het extra werk is de moeite waard

en dit werkt op zijn beurt weer motiverend.
Dit beeld leidt ons tot de aanbeveling aan onze opdrachtgever om de ontwikkeling
van brede scholen te blijven ondersteunen en faciliteren, zowel in het belang van

de leerlingen als van de leraren en leÍdinggevenden. Aan de randvoorwaarde zoals
geformuleerd in het Regeerakkoord - ontwikkeling van brede scholen mag niet
leiden tot taakverzwaring van de leerkrachten op de betreffende scholen - wordt
dan misschien niet 'in de letter voldaan' (zeker wanneer het gaat om leidinggeven-
den) maar wel 'in de geest': werken op brede scholen is de moeite waard.
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Onderwerp: Vngenlijst

Geachte hee r,/mevrouw,

U werkt op een school die door de gemeente waar u gevestigd bent wordt gekend als een 'brede

school': een school die opereert binnen een netwerk van onderwijs, welzijn en zorg voor
kinderen en hun ouders. De ontwikkeling van brede scholen neemt een hoge vlucht en wordt
van overheidswege gestimuleerd.
In een notitie van de ministeries van OCenW en VWS aan de Tweede Kamer (april 2000) alsmede
in het Regeerakkoord wordt aangegeven dat de regering de ontwikkeling van brede scholen wil
ondersteunen. Hierbij is wel de kanttekening geformuleerd dat de ontwikkeling van brede

scholen niet mag leiden tot taakverzwaring van de leerkrachten op de betreffende scholen.
Deze kanttekening is ingegeven door het besef dat de primaire onderwijstaken van leraren
onder druk komen te staan, omdat leraren en schoolleiders zich extra inzetten om brede
scholen tot stand te laten komen. Daar staat tegenover dat leraren en schoolleiders nu vaak (te)

veel en steeds meer energie moeten steken in allerlei niet-schoolse zaken. Brede scholen
kunnen op termijn juist tegemoet komen aan de overbelasting van het personeel van scholen.

De Tweede Kamer is beloofd, dat er onderzoek zal worden gedaan naar de vraag in hoeverre de

ontwikkeling van brede scholen leidt tot taakverzwaring van schoolleiders en leraren. Dit
onderzoek wordt in opdracht van het ministerie van OCenW uitgevoerd door B&A Groep en TNO
Arbeid. Het onderzoek heeft tot doel in kaart te brengen in hoeverre de ontwikkeling van brede
scholen Ieidt tot taakverzwaring en daarmee een discussie mogelijk te maken over eventuele
werkdrukverlagende maatregelen.

Hierbij verzoeken wij u vriendelijk om uw medewerking aan dit onderzoek te verlenen door de

bijgevoegde vragenlijst in te vullen en in de bijgevoegde antwoordenvelop aan ons terug te
sturen. Uiteraard wordt u op de hoogte gesteld van de resultaten van het onderzoek. Wanneer u
naar aanleiding van het bovenstaande of de vragenlijst nog vragen hebt kunt u tijdens
kantooruren contact opnemen met Erwin van Rooijen (telnr: 070-302 96 17) of Marit Groeneveld
(telnr. O7O-3O2 95 49).

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet, B&A Groep

Beleidsonderzoek & -Advies bv

Beleidsmanagement bv

Erwin van Rooijen Marit Groeneveld Beleidscommunicatie bv

Beleidsrealisatie bv

Beleidsdetachering Pi" bv

KvK Haaglanden 27177841 - Bank INC 69.39.14.807 Facilitair Bedrijf bv
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Inleiding

Waar is deze vragenlijst voor bedoeld?
Deze vragenlijst gaat over de taakbesteding en taakbelasting van Ieraren en schooldirecteuren
die werken op een brede school. Met dit onderzoek wordt nagegaan of er verschillen zijn
tussen leraren die werken op een'gewone' school of op een 'brede' school als het gaat om de
tijd die zij aan hun werk besteden en de belasting die zij in hun werk ervaren. De

opdrachtgever van het onderzoek is het Ministerie van OCenW en het wordt uitgevoerd door
de onderzoeksbureaus, B&A Groep en TNO Arbeid.

Waarom is deelname aan dit onderzoek belangrijkT
U weet het beste hoeveel u werkt en hoe u belast wordt door het werk. Daarom sturen we u en
nog vele andere leraren deze vragenlijst. Hoe meer leraren deelnemen aan het onderzoek, hoe
beter de uitkomsten zullen zijn. Wij vragen u dan ook vriendelijk deze vragenlijst in te vullen
en uiterlijk I februari 2OO2 in de antwoordenvelop aan ons toe te sturen. Op de envelop
hoeft geen postzegel!

Wat gebeurt er met de vragenlijst?
Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld en aan ons heeft teruggestuurd in de antwoordenvelop,
worden de antwoorden anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand te weten krijgt wat u
heeft ingevuld. Alleen de onderzoekers van B&A Groep en TNO Arbeid bekijken de ingevulde
vragenlijsten. De vragenlijsten zijn uitsluitend om administratieve redenen genummerd.

Hoe vult u de vragenlijst in?

Het is van belang om de vragen te beantwoorden in de volgorde waarin ze aan u gesteld
worden. Bij sommige vragen wordt een instructie gegeven. Het is wenselijk dat u de instructie
goed leest voordat u antwoord geeft op de vraag. De meeste vragen kunt u met Ja' of 'nee'
beantwoorden. Als er andere antwoorden mogelijk zijn, dan is dat aangegeven.
U wordt vriendelijk verzocht antwoorden op de open vragen goed Ieesbaar (in blokletters) te
schrijven en geen ongebruÍkelijke afkortingen te gebruiken.
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Het brede schoolconcept

Het ontwikkelingsproces van een brede school kan in grote lijnen onderverdeeld worden in
de volgende drie fases:

Fase l: lnítiatief en definltie

Kenmerken van deze fase zijn onder

meer:

. de eerste contacten tussen

betrokkenen

. oriëntatie en gedachtebepaling

. identlficatie van partners

. vorming van een initiatiefgroep

. doelformulering

Fase 2: Voorbereiding

Kenmerken van deze fase zijn onder

meer:

r uitwerking van een lokale variant

van de brede school

. ontwikkeling van een programma

en aanbod

. opstellen planning en tijdpad

. totstandkoming

Fase 3: Uitvoering

Kenmerken van deze fase zijn onder

meer:

. implementatie van inhoudelijke en

organi satori sch e verand eri n gen

I samenwerkingsafsprakeninvullen

. activiteitenaanboduitvoeren

tr
tr
tr
tr

In
1.

2.
3.
4.
5.

welke
fase I
fase 2
fase 3

fase van het ontwikkelingsproces bevindt uw school zich?

weet niet
anders, namelijk

3.
4.
5.

èo
eo

od
c0

tr
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pl sirar wanneer is uw school begonnen met de ontwikkeling van een brede school?

..... (het jaartal invullen)

Uit voorgaand onderzoek blijkt dat scholen over het algemeen brede scholen worden omdat
bij ouders de behoefte bestaat aan een sluitende dagopvang voor hun kinderen, zodat de

combinatie zorg en arbeid mogelijk wordt enlof om kinderen in achterstandssituaties
optimale ontwikkelingskansen te bieden.

Uit welk oogpunt is uw school vooral een brede school geworden? (Kies één antwoord)
1. Vooral om achterstanden bij Ieerlingen te voorkomen

en aan te pakken
2. Vooral om ouders dagopvang voor hun kinderen te bieden

(i.v.m. combinatie zorg en arbeid
Combinatie van dagopvang en achterstanden voorkomen en aanpakken-
Weet niet
anders, namelijk

Wie is initiatiefnemer geweest om te komen tot samenwerking in de vorm van een brede
school? (Kies één antwoord)
I. de school
2. het gemeentebestuur
3. een van de betrokken instellingen
4. weet niet

tr
tr
u
tr

5. anders, namelijk



Kunt u in onderstaand schema aangeven welke partners betrokken zijn bij uw brede school
en in welke mate uw school contact heeft met deze partners?

Taakbelasting
Zoals aan het begin van de vragenlijst is aangekondigd wordt in het onderzoek aandacht
besteed aan de taakbelasting van leraren. De vragen voor dit onderdeel kunt u eenvoudig met

Ja' of 'nee' beantwoorden.

@ 
wuxt*t in het alguneen

l. lk moet snel werken

2. lk moet heel veel werk doen

3. lk moet extra hard werken

4. lk heb over het algemeen genoeg tijd om mijn werk af te krijgen

5. Op mijn werk is het hectisch

6. lk heb genoeg trjd om mijn lessen goed voor te bereiden

7. lk heb genoeg tiJd om nieuw lesmateriaal te bestuderen

8. lk heb genoeg tijd om voldoende aandacht aan individuele leerlingen te besteden

9. lk heb genoeg tijd om het werk van leerlingen goed na te kijken

I0. Door mijn werk heb ik onvoldoende vrije tijd

Nee Jatrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtr
trDtrtrtrtrtru
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Instelling Welke instelling(en)
zlin/ is betrokken als
partner? (kruis aan)

lndien de instelling partner is, kunt u hieronder invullen of hoe
vaak uw school contact heeft met de betreffende partner?

dageliJks wekelijks maandelijks enkele keren
ner iaer

Peutersoeelzaal tr u il tr tr
Kinderoovano n n r-'t r-'l tr
Bibliotheek n n n n n
Muziekschool Il n rl n n
Soortverenioino rl rl tr rl n
Centra voor kunst en
cultuur

tr tr tr tr tr

Cezondheidsinsteling
(bijv. CCD of
<rhnnl: É<\

tr tr tr tr tr

Politie n n n n n
Thuiszorg/
con su ltatiebu reau

tr tr tr tr tr

Maatschappeliik werk tr tr tr tr tr
Buuftwerk n n n n tr
Anders, namelijk tr tr tr tr tr



i/ eutonomr"

I . Kunt u zelf beslissen hoe u het werk uitvoert/doet?

2. Bepaalt u zelf de volgorde van uw werkzaamheden?

3. Beslist u zelf wanneer u een taak uitvoert?

4. Kunt u makkeliJk even weg van de plaats waar u werkt?

5. Kunt u uw werk, als u dat nodig vindt, zelf onderbreken?

6. Kunt u zelf het werktempo regelen?

7. Kunt u, indien nodig, het tiJdstip dat iets klaar moet zijn uitítellen?

8. Wordt uw werkwijze in grote mate voorgeschreven?

9. Kunt u een eigen werkwiJze kiezen?

§ 
crrrr"tmoseliikheden

'I . Bent u in het werk altild op uzelf aangewezen?

2. Kan een collega werk van u overnemen als u er niet uitkomt?

3. Helpen uw collega's u bij het afwerken van een taak als dat nodig is?

4. Praat u op het werk met collega's uit de eigen afdeling over het werk?

5. Praat u op het werk met uw leidinggevende over het werk?

6. Bent u vaak (meer dan de helft van de tUd) alleen op uw werkplek?

Q 
ore""iserende taken

L Heeft u invloed op de beslissingen van uw team?

2. Kunt u bij eventuele problemen mensen ult andere teams/ scholen

inschakelen?

3. Bespreekt u met anderen hoe de taken worden verdeeld?

('wie doet wat?')

4. Bespreekt u met anderen hoe de taken gepland moeten worden?

5. Hoe vaak heeft u werkoverleg?

(werkoverleg = overleg met uw eigen leidÍnggevende en collega's

waarbij uw eÍgen werkproblemen aan de orde kunnen komen)

Werkbeleving

I . Voelt u zich mentaal uitgeput door uw werk?

2. Voelt u zich aan het einde van een werkdag leeg?

3. Voelt u zlch 's morgens bij het opstaan als er weer een werkdag voor u

ligt, vermoeid?

4. Voelt u zich 'opgebrand'door uw werk?

5. Voelt u zlch gefrustreerd door uw baan?

6. Denkt u dat u zich teveel inzet voor uw werk?

7. Voelt u zich aan het eind van uw LatijnT

8. Voelt u zich aan het elnd van de dag tevreden?

Nee

tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

Nee

tr
tr
n
tr
tr
tr

ja

tr
tr
tr
tr
tr
tr

Nee

tr

tr

tr

trtr
E ..nt per week ofvaker

I eens per 2 weken

E ..nr per maand

fl ..rr per 2 maanden of

minder vaak

E nooit

Nee

tr
tr
tr

u
u
tr
tr
tr

Ja

tr
tr
tr

n
tr
tr
tr
tr

Ja

tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

Ja

tr

u

tr
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Taakbesteding

Op de volgende pagina volgt een schema waarmee wij willen nagaan wat uw taakbesteding de

afgelopen 7 dagen is geweest. Oftewel wij zouden graag willen weten wat u de 7 dagen

voorafgaand aan vandaag heeft gedaan voor uw werk en hoeveel tijd u daaraan heeft besteed.

InstructÍe voor het invullen van het schema:
. Als u de vragenlijst bijvoorbeeld op woensdag invult, dan vult u in het schema in wat u die

dinsdag, maandag, zondag, zaterdag, vrijdag, donderdag en woensdag daarvoor aan

werkzaamheden heeft verricht.
o Het is de bedoeling om in het schema alleen hele uren en hele minuten in te vullen. Als

u bijvoorbeeld anderhalf uur heeft vergaderd vult u I uur en 30 minuten in en niet 1,5

uur.
. In het bijgevoegde paarse blad vindt u welke activiteiten onder welke taak vallen.

"+ii*
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m Taakbesteding tijdens afgelopen week 

Wilt u uw werkelijk bestede tijd in de afgelopen week invullen in onderstaande tabel? D.w.z. hoeveel tijd heeft u in de afgelopen week per dag aan uw werk 

besteed en aan welke taken. Wilt u de hoeveelheid tijd per taak zo nauwkeurig mogelijk invullen? Gebruik het bijgevoegde paarse blad om te bepalen onder 

welke categorie een specifieke taak valt. De vragen hebben betrekking op de voorafgaande week d.w.z. de volledige week inclusief vrije dagen, 
ziektedagen en weekenddagen voorafgaande aan de dag dat u de enquête invult. 

Taken 
datum=} 

Uren Minuten Uren Minuten Uren Minuten Uren Minuten Uren Minuten Uren Minuten Uren Minuten 

1. lesgeven 

2. lesgebonden taken 

3. beheers- en toezichthoudende taken 

4. organiserende en coördinerende taken 

5. overleg binnen de school 

6. overleg buiten de school 

7. deskundigheidsbevordering 

8. buiten lesactiviteiten 

9. reistijd (niet woon-werk) 

10. vakantie, feestdagen, adv* 

11. ziekte* 

12. buitengewoon verlof* 

13. Anders ........ "."."."."."."."." .... "." ... 

'' wilt u het aantal uren invullen dat u normaliter op deze dag zou werken 

9486/44481343 
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Toelichting en specificatie per taak 

Taak Toelichtinq 

1 Lesgeven 1.1 lesgeven aan een groep incl. invallen voor afwezige collega 

1.2 lesqeven en beqeleidinq van leerllnqen individueel of in kleine qroeples (o.a. remedial teachinq) 

2 Lesgebonden taken 2.1 lesvoorbereiding 

2.2 correctiewerk 

2.3 bijhouden vorderingen van leerlingen en rapportage 

2.4 overleg over leerlingen met Intern begeleider, taakleraar, remedial teacher, schoolbegeleidingsdienst, orthopedagoog, psycholoàg, 

therapeut, etc. 

2.5 surveillance/toezicht houden voor en na de les en tiidens pauzes (biiv. pleinwacht) 

3 Bui te nl esactivitei ten 3. 1 organiseren van en deelnemen aan buitenles activiteiten (schoolkamp, sportdag, open dag, hobbyclubs, schoolkrant, vieringen, 

avondvierdaaqse etc.) 

4 Beheers- en toezicht- 4.1 aankoop, controle, onderhoud en bediening van leermiddelen, materialen, machines, audiovisuele middelen, lokaalbeheer, 

houdende taken onderhoud schooltuin etc. 

4.2 netwerkbeheer computerbeheer 

5 Organiserende en 5. 1 opzetten en uitwerken van algemene onderwijskundige voorzieningen (o.a. roosters. schoolwerkplan, lesmodellen/nieuwe 

coördinerende taken methoden, opstellen behandelplannen) 

5.2 overige algemene activiteiten voor de school (o .a. werving nieuwe leerlingen, administratie van de school, budgetbeheer, 

schoolbibliotheek, mediatheek, ziekenbezoek etc.) 

5.3 opvangen en begeleiden van nieuwe leraren 

5.4 opvangen en begeleiden van stagiaires, leraren in opleiding e.d . 

5.5 contactpersoon klachtenreqelinq 

6 Overleg binnen de 6.1 formeel overleg in commissies, werkgroepen, teamvergadering, bouwvergadering etc. 

school 6.2 overleg in de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad (MR en/of GMR) 

6.3 informeel overleg met collega's, schoolleiding 

6.4 formeel overleg met schoolleiding/manager (o.a. functioneringsgesprekken) 

6.5 individueel overleg en contact met ouders 

6.6 bijwonen van ouderavonden 

7 Overleg buiten de 7.1 overleg en contact met andere scholen 

school 7.2 overleg met buitenschoolse instanties (inspectie, ministerie, gemeentelijke Instanties, hulpverlening etc.) 

7.3 overleq met bestuur bestuursbureau 

8 Deskundigheids - 8.1 deelname aan congressen, studiedagen, cursussen , nascholing e.d . 

bevordering 8.2 leren werken met nieuwe methoden, nieuwe vakken , nieuwe technieken (o.a . leren werken met de computer, nieuwe software e.d .) 

8.3 lezen van vakliteratuur en vaktiidschriften 

9 Reistijd 9.1 dienstreizen 

9.2 pendelen tussen locaties 

8 . 



Veranderingen door de oprichting van het brede schoolconcept

Werkte u ook al op deze school voordat deze een brede school was?
1. ja
2. nee

tr
E -Ca naar vraag 26

Is uw aanstellingsomvang sinds de invoering van het brede schoolconcept veranderd?
1. Ja, toegenomen met ...............uur (vul in)- tr
2. Ja, afgenomen met........ ..........uur (vul in)- 5
3. Nee, hetzelfde gebleven tr

Heeft u het door de invoering van het brede schoolconcept naar uw idee drukker of juist
minder druk gekregen in het werk?
1. drukke !
2. even druk als voorhee E- Ca naar vraag I 6
3. minder druk E

Bent u van mening dat dit komt door de overgang naar een brede school?
I. nee, dat komt niet door de overgang naar een brede school 

- 
tr

2.ja,datkomtdoordeovergangnaareenbredeschool-tr

Kunt u hieronder het antwoord op vraag 15 toelichten?
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ïaken

(in het bijgevoegde paarse blad

kunt u aflezen welke acttviteiten

onder welke taak vallen)

Kunt u per taak aangeven of u door de

oprichting van een brede school hier meer,

evenveel of minder tijd aan besteedt?

Kunt u per taak aangeven of deze door de

oprichting van een brede school inhoudelijk

is veranderd of niet?

Meer Evenveel Minder Veranderd Hetzelfde

gebleven

Weet niet

Les g even tr tr U U U tr
Lesgebonden taken tr tr tr tr tr U
Beheers en toezichthoudende

taken

U U U U tr tr

Organiserende en coördinerende

taken

U E fl tr tr U

Overleg binnen school U tr tr tr tr U
Overleg buiten school tr U U U tr tr
Deskund i g heid sbevorderi ng If tr n tr tr U
Buitenl esactiviteiten U U U I] tr tr
Rei stUd tr tr tr U U tr
Anders, name|ijk.................. U tr tr tr tr U



Is sinds de invoering van het brede schoolconcept de complexiteit, oftewel de

ingewikkeldheid van uw werk veranderd?
1. ja, mijn werk is complexer geworden
2. nee, er Ís geen verschil
3. ja, mijn werk is minder complex geworden

tr
f] - Ca naar vraag I 9
tr

Bent u van mening dat dit komt door de overgang naar het brede schoolconcept?
].neE
2.jE

Zijn sinds de invoering van het brede schoolconcept uw mogelijkheden om problemen in het
werk zelfstandig op te lossen veranderd?
1. ja, ikheb numinder mogelijkhede- E
2. nee, er is geen verschil E -Ca naarvraag 2l
3. ja, ikheb nu meermogelijkhede- E

Bent u van
I. nee
2.

lconcept?

Is sinds de invoering van het brede schoolconcept de mate waarin u door collega's wordt
ondersteund om problemen in het werk op te lossen veranderd?
1. ja, ik word nu beter ondersteund door mijn collega's 

- 

5
2. nee, er is geen verschil EI -Ca naar vraag 23
3. ja, ik word n4 minder goed ondersteund door mijn collega's 

- 
E

Bent u van mening dat dit komt door de overgang naar het brede schoolconcept?
I.neE
2.jE

Is sinds de invoering van het brede schoolconcept de mate waarin u door uw Ieidinggevende
wordt ondersteund om problemen in het werk op te lossen veranderd?
t. ja, ik word nu beter ondersteun E
2. nee, er is geen verschil fl - Ca naar vraag 25
3. ja, ik word nu minder goed ondersteun+ [

Bent u van mening dat dit komt door de overgang naar het brede schoolconcept?
I. tr.

tr

Beleeft u uw werk sinds de invoering
(M eerd er e antw o orden mog elijk)
I. Ja, mijn werk is leuker geworden

van het brede schoolconcept anders?

2. Ja, mijn werk is uitdagender geworden
3. Ja, mijn werk is complexer geworden
4. Ja mi.ln werk is overzichtelijker geworden
5. Nee. er is niets veranderd
6. Ja, mijn werk is minder overzichtelijk geworden
7. Ja, mijn werk is minder complex geworden
8. Ja, mijn werk is minder uitdagend geworden
9. Ja, mijn werk is minder leuk geworden

2-j èo
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tr
tr
tr
tr
tr

10. Anders, namelijk

IO



Algemene vragen
Tot slot verzoeken wij u vriendelijk hieronder nog een aantal algemene vragen te
beantwoorden. Wij hebben deze gegevens nodig om bijvoorbeeld te kunnen berekenen of
leraren die werken op een brede school meer werk moeten verrichten dan leraren die werken
op een'gewone' school. Het is dus erg belangrijk de vragen zo nauwkeurig mogelijk in te
vullen.

Wat is uw leeftijd?

......... jaar

Wat is uw geslacht?

1. man

2. vrouw

Hoe lang werkt u in het totaal in het onderwijs? ........ jaar + ....... maanden

........ jaar + ....... maandenHoe lang werkt u in het totaal aan deze school?

Wat is uw functie? (Meerdere antwoorden mogelijk)
I. groepsleraar
2. vakleraar
3. schooldirecteur

In welke bouw geeft u les? (Meerdere antwoorden mogelÍjk)
I. onderbouw (groep I en 2)
2. middenbouw (groep 3,4 en 5)
3. bovenbouw (groep 6, 7 en 8)
4. ik geef geen Ies

Hoeveel bedraagt uw formele benoemings-/aanstellingsomvang op deze,school uitgedrukt in
de werktijdfactor? De werktijdfactor is maximaal 1,0000 en heeft 4 cijfers achter de komma,
dus indien u fulltime werkt heeft u een wtf van 1,0000.

weet niet E -Ca naar vraag 33

Als u niet weet wat uw werktijdfactor is, wilt u dan Ín het schema bij vraag 33 invullen voor
hoeveel uur per week en/of per jaar u formeel bent aangesteld

tr
tr

tr
tr
tr

u
tr
tr
tr
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Instructie voor het invullen van het schema:
o Het is de bedoeling dat u in onderstaand schema invult voor hoeveel uur u formeel bent

aangesteld als (groeps/vak) leraar of schooldirecteur (dus niet alleen de lestijd invullen,
maar ook de tijd die u aan andere taken besteedt).

o Indien u naast uw aanstelling als (groeps/vak)leraar of schooldirecteur nog een of meer van
de volgende specifieke taken vervult op deze school kunt u dat ook in onderstaand schema
invullen.

o U kunt het schema in hele uren per week invullen (A) indien u deze werkzaamheden slechts
enkele uren perjaar vervult kunt u deze perjaar invullen (B).

. Wilt u het schema uren afronden naar hele uren, dus als u 4,5 uur per week intern
begeleider bent, kunt u 5 uur invullen.

(Vul in A of B)

Taak A uren oer week B uren oer iaar
l. Leraar(groeps,/vak)

2. Schooldirecteur

3. Taakleraar (remedial teacher)

4. lntern begeleider

5. Bouwcoördinator

6. ICT-coördinator of activiteitencoördlnator

7. Lid van de Medezeggenschapsraad (MR)

8. Coördinator samenwerkingsverband Weer Samen Naar School

9. Coördinator van ander samenwerkingsverband, namelijk

I0. Andere, namelijk

Scholen zijn in principe vrij om te bepalen in welke weken hun leraren geacht worden les te
geven, in de meeste gevallen gaat het om ongeveer 40 weken (52 weken minus I2
vakantieweken). In hoeveel weken wordt u geacht les te geven?

...... weken

Maakt u gebruik van de BAPO?

(BAPO=BevorderÍng arbeidsparticipatie ouderen, deze regeling geldt alleen voor leraren die 50
jaar of ouder zijn)
I. ja

CLo
e
o
oËo

2. nee

Voor hoeveel uren per week c.q. per jaar? (Vul in A of B)
1. A ................. uren per week
2. B ................. uren per jaar

E] - ca naar vraag 37
tr

l2



Maakt u gebruik van de regeling spaarverlof voor adv-dagen?
(Als u 7ebruik maakt van de regeling spaarverlof spaart u een (deel) van uw adv-dagen in ruil
voor sabbats- of seniorenverlofl
I. ja tr

E -Ca naar vraag 392. nee

Voor hoeveel uren per jaar?
I. opplussen alleen nieuwe adv (5 i uur per wtf)
2. opplussen nieuwe en oude adv (13I uur per wtf)
3. anders, namelijk:

Had u in de afgelopen week te maken met een tijdelijke uitbreiding van uw aanstelling,

bijvoorbeeld wegens vervanging?

tr
tr

1. ja
3. nee

tr
f]-ca naar vraag 4l

ijn

Hoeveel bedroeg deze uitbreiding in uren per week?

..........uur

Z
I

w werkzaamheden evenredig verdeeld over het cursusjaar?

2. nee

In welke periode(n) van het jaar heeft u het extra druk?

Vervolg van het onderzoek
Als de resultaten uit deze vragenlijst bekend zijn, zouden wij graag de antwoorden verder

verdiepen door een aantal telefonische gesprekken met leraren van brede scholen te voeren.

De gesprekken zullen ongeveer 20 minuten in beslag nemen. Bent u daartoe bereid, dan kunt
u hieronder uw gegevens invullen en wordt u later benaderd.

E Ja, it< wil meedoen aan de telefonische interviewronde en ik ben op het volgende

Bij voorkeur word ik rond het volgende tijdstip gebeld (kan ook's avonds):

Naam: ..... Telefoonnummer:

Hartelijk dank voor uw medewerking

tr
tr

tu
ja

o.o
eo

oalo

l3


