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Samenvatting 
 
Dit onderzoek heeft als thema het achterhalen welke belemmeringen leidinggevenden ervaren bij 
het geven van concrete feedback op het professionele gedrag van medewerkers en hoe we die 
belemmeringen kunnen verminderen of zelfs helemaal wegnemen om op die manier de kwaliteit van 
de gesprekscyclus te verbeteren. Het professionele gedrag behelst het functioneren van de 
medewerker in zijn of haar beroepsuitoefening. 
Data werd verzameld door het uitvoeren van een literatuurstudie, het observeren van 11 gesprekken 
die leidinggevenden met hun medewerkers voerden, het interviewen van 15 leidinggevenden en het 
interviewen van 12 P&O’ers van andere OMO scholen(groepen). De resultaten gaven aan dat de 
inhoud van de gesprekken vaak op orde is, maar dat de gespreksverslagen deze inhoud niet goed 
weergeven. Ook gaven leidinggevenden zelf aan welke belemmeringen zij ervaren bij het aanspreken 
van medewerkers op hun professionele gedrag en wat zij daar zelf aan kunnen doen, alsook welke 
hulp ze daarbij nodig hebben van de organisatie. Uit de interviews met de P&O’ers kwam een aantal 
overkoepelende tips. Uit al deze verzamelde data is als belangrijkste aanbeveling het trainen van 
leidinggevenden met behulp van acteurs gekomen. Daarnaast zijn het standaardiseren van het 
gebruik van feedbackinstrumenten, een eenduidige definitie van professioneel gedrag en het 
stimuleren van eigenaarschap bij de medewerker als aanbevelingen uit dit onderzoek gekomen. In de 
discussie zijn wat aandachtspunten en een aantal suggesties voor vervolgonderzoek opgenomen.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven waarom dit onderzoek wordt uitgevoerd, in welke context dit 
plaatsvindt en hoe het past binnen de actualiteit van de scholengroep.  
 
§1.1 Aanleiding 
Zoals in de inleiding van het overkoepelende onderzoek aangegeven, gaan we bij OMO uit van de 
bestuursfilosofie ‘decentraal, tenzij…’, waarmee bedoeld wordt dat verantwoordelijkheden en 
bijbehorende ruimte zo diep mogelijk in de organisatie worden weggelegd. Oftewel: dat ieder 
streven erop gericht is verantwoordelijkheden en bijbehorende ruimte  diep en op de juiste plaats in 
de organisatie te beleggen (eigenaarschap). 
We werken met ruimte biedende centrale beleidskaders en het motto ‘afspraken vooraf en 
verantwoording achteraf’. Hoewel we er van uit gaan dat deze uitgangspunten helpen het gevoel van 
eigenaarschap, gebruik van deskundigheid, maatwerk, enthousiasme en werktevredenheid te 
verhogen, zijn er wel twijfels over de efficiëntie en effectiviteit ervan. De vraag is of de keuzes die 
worden gemaakt op lokaal niveau daadwerkelijk bijdragen aan de gewenste ontwikkeling van onze 
leerlingen. 
 
Deze vraag doet zich onder andere voor als er een keuze wordt gemaakt bij de implementatie van 
personeelsbeleid. Omdat de scholengroep de docent als belangrijkste actor voor de kwaliteit van 
onderwijs ziet (Beleidskaders begroting, 2015), wordt deze in vele opzichten centraal gesteld en is 
goed personeelsbeleid cruciaal.  
Naar aanleiding van een brainstormsessie met de leden van de onderzoekscommissie is er voor 
gekozen om in dit deelonderzoek nader in te zoomen op het onderwerp ‘Gesprekscyclus’, omdat de 
gesprekscyclus een soort kapstok is waaraan allerlei personele instrumenten en onderwerpen 
opgehangen kunnen worden. Zo biedt de gesprekscyclus een platform voor leidinggevende en 
medewerker om met elkaar te spreken over functioneren, opleiden, ontwikkelen, verzuim etc. In die 
zin vormt de gesprekscyclus de basis van het personeelsbeleid. Daarnaast constateren we, via een 
inhoudelijke check op de gespreksverslagen, dat de kwaliteit van de gesprekken die gevoerd worden 
in het kader van de gesprekscyclus verbetering behoeft. Door een verbetering van de gesprekscyclus 
kunnen we de basis op orde brengen en in die zin indirect de toepassing van de overige personele 
instrumenten verbeteren.  
 
§1.2 Context 
Het onderzoek speelt zich af binnen de context van de scholengroep. OMO Scholengroep Bergen op 
Zoom e.o. bestaat uit de onderwijslocaties het Mollerlyceum en de ZoomMAVO in Bergen op Zoom, 
’t Ravelijn in Steenbergen en het ZuidWestHoek College in Ossendrecht. Buiten het praktijkonderwijs 
heeft deze scholengroep alle in het voortgezet onderwijs voorkomende opleidingswegen in huis. 
 
Elke school wordt geleid door een directeur, ondersteund door teamleiders. Bij elkaar telt onze 
scholengroep 15 leidinggevenden. Deze leidinggevenden voeren gesprekken met de medewerkers, in 
het kader van de gesprekscyclus. Er werken ongeveer 220 medewerkers voor onze scholengroep, dus 
de gemiddelde span of control van een leidinggevende is 15 medewerkers.  
 
§1.3 Onderzoeksorganisatie en aansluiting van het onderzoek in de school 
De onderzoekscommissie bestaat naast mijzelf uit 5 medewerkers, te weten Marcel van Loo (rector), 
Peter Kil (directielid financiën), Marie-Noelle Verdult (medewerker PR & Communicatie), Wim Aarts 
(kwaliteitsmanager) en Arnie van der Ree (teamleider). Er vinden 4 deelonderzoeken plaats: 
loopbaanleren, kwaliteitszorg/opbrengstgericht werken, gesprekscyclus en een ontwerponderzoek 
voor een integrale onderzoeksagenda. Verder wordt een overkoepelend document met centrale 
kaders vormgegeven. De onderzoeken vinden plaats gedurende schooljaar 2015-2016 en sluiten aan 
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bij de actualiteit. Zo is de ZoomMAVO bezig met het implementeren van loopbaanleren, is er volgens 
de Onderwijsinspectie vooruitgang mogelijk in kwaliteit en opbrengstgericht werken en behoeft de 
gesprekscyclus verbetering. Het overkoepelende ontwerponderzoek koppelt deze onderzoeken aan 
elkaar en biedt een leidraad voor onderwerpen voor toekomstig onderzoek.  
 
Hoofdstuk 2: Praktijkprobleem 
 
In dit hoofdstuk wordt onder meer beschreven wat het probleem is, waarom het een probleem is en 
wie er last van heeft.   
 
§2.1 Wat is het probleem? 
Bij een kwalitatieve check van de gespreksverslagen door de rector en de beleidsmedewerker P&O is 
geconstateerd dat de gesprekscyclus in onze organisatie niet voldoende op orde is. Bij het 
doornemen van gespreksverslagen zijn kwalitatieve mankementen vastgesteld.  
Na training en nadere uitleg over de te gebruiken formulieren en het systeem, is naar voren gekomen 
dat de gesprekken wel steeds vaker gevoerd worden (kwantiteit neemt toe), maar dat de inhoud van 
deze gesprekken nog te wensen overlaat (kwaliteit neemt nog niet toe). Meerdere leidinggevenden 
blijken moeite te hebben met het aanspreken van medewerkers op het vertonen van ongewenst 
gedrag of disfunctioneren, oftewel het aanspreken van medewerkers op hun professionele gedrag 
(het functioneren van de medewerker in zijn beroepsuitoefening). Zo geven leidinggevenden aan het 
lastig te vinden om concrete feedback te geven op zaken die niet goed gaan, omdat zij altijd weer 
met diezelfde persoon verder moeten werken na het gesprek. Zij willen de relatie goed houden en 
hebben om die reden de neiging om zaken die minder goed lopen, niet concreet te benoemen in het 
gesprek. We concluderen dat het ondanks een goed beschreven cyclus en ondanks gevolgde 
scholing, niet vanzelfsprekend is dat de gesprekken goed verlopen. We krijgen gesprekverslagen 
terug waarbij slecht functioneren nauwelijks wordt besproken, laat staan dat er afspraken over 
worden gemaakt. Dat is voor ons reden om een onderzoek in te stellen naar de achterliggende 
motieven en eventuele oplossingen hiervoor. 
Daarnaast geeft de onderwijsinspectie aan dat onder andere de didactische werkvormen niet overal 
in onze organisatie voldoende op orde zijn. Deze werkvormen moeten door docenten uitgevoerd 
worden (zijn onderdeel van hun professionele gedrag) en daarmee is dit bij uitstek een onderwerp 
dat besproken dient te worden in de formele gesprekscyclus. Ook de Onderwijsraad (2013) 
benadrukt het belang van goede functionerings- en beoordelingsgesprekken: “Leidinggevenden 
moeten serieuze beoordelings- en functioneringsgesprekken kunnen voeren. Er is scholing nodig om 
het functioneren van medewerkers goed te kunnen beoordelen. Beoordelings- en 
functioneringsgesprekken vinden nu lang niet altijd plaats of niet met alle categorieën personeel. 
Waar ze wel plaatsvinden, zijn veel medewerkers ontevreden over de gesprekken.” 
Tot slot willen we als organisatie toe naar meer opbrengstgericht werken, zoals een ander 
deelonderzoek als thema heeft. Om dit te kunnen realiseren, is het van belang te monitoren en te 
bespreken welke prestaties nu geleverd worden door medewerkers en waar verbetermogelijkheden 
liggen.  
 
§2.2 Wie heeft ermee te kampen? 
De hele organisatie heeft met dit probleem te kampen, omdat het zoals reeds aangegeven de basis 
vormt van het personeelsbeleid.  
Zo is het voor medewerkers zelf niet prettig als de gesprekscyclus niet (goed) uitgevoerd wordt. Zij 
hebben als medewerker immers recht op minimaal 1 gesprek per jaar waarin hun functioneren 
wordt besproken danwel beoordeeld. In  het  recente werknemerstevredenheidsonderzoek (OMO 
Scholengroep Bergenop Zoom e.o., 2015) geven  medewerkers aan dat zij behoefte hebben aan een 
goed lopende gesprekscyclus, omdat zij behoefte hebben aan feedback. Daarnaast worden bepaalde 
beslissingen, zoals welke medewerkers in aanmerking komen voor een hogere functie in het kader 
van de functiemix, genomen op basis van input uit de gesprekscyclus. Het is dus voor medewerkers 
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niet wenselijk als die gesprekscyclus geen correcte weergave van de werkelijkheid is wat hun 
functioneren betreft.  
Ook collega’s hebben er last van, als een niet goed functionerende collega niet op zijn of haar gedrag 
wordt aangesproken. De gesprekscyclus sluit niet uit dat tussentijdse feedback gegeven kan worden, 
maar één formeel gesprek per jaar biedt wel het platform om daadwerkelijk het gesprek met elkaar 
aan te gaan. Zeker omdat in het onderwijs niet de cultuur heerst om elkaar aan te spreken op gedrag 
(volgens collega’s die al lang mee lopen in de sector), is het van belang om minimaal één keer per 
jaar dit formele gesprek te voeren.  
Daarnaast hebben leidinggevenden met het probleem te kampen, omdat de gesprekscyclus hen 
helpt om op een gestructureerde en structurele manier het gesprek met de medewerkers aan te 
gaan.  
Tot slot heeft ‘de organisatie’ er last van, indien blijkt dat gesprekken kwalitatief weinig waarde 
hebben, dossiers niet op orde zijn en daardoor bepaalde beslissingen onvoldoende of helemaal niet 
onderbouwd kunnen worden.  
  
§2.3 Wanneer treedt het probleem op? 
Het probleem treedt op tijdens de gesprekken: veel van hetgeen besproken wordt, blijft aan de 
oppervlakte; medewerker en leidinggevende komen niet tot de kern. Met name als bepaalde 
personele beslissingen onderbouwd moeten worden levert dit problemen op. Zowel in positieve zin, 
zoals een promotie, als in negatieve zin, zoals een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. 
Daarnaast treedt het probleem op bij wisseling van leidinggevende: de nieuwe leidinggevende moet 
dan helemaal blanco beginnen, terwijl er vaak al veel bekend is over het functioneren van 
medewerkers. Dit is dan echter onvoldoende vastgelegd, waardoor de nieuwe leidinggevende er niet 
op kan voortborduren en in die zin opnieuw moet beginnen.  
 
§2.4 Waarom is het een probleem? 
Binnen Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) hebben we met elkaar afgesproken hoe de gesprekscyclus 
vormgegeven moet worden. Bepaalde zaken moeten aan bod komen tijdens de gesprekken en het 
beoordelingsformulier is zelfs vereniging-breed juridisch vastgesteld, omdat een beoordeling 
rechtspositionele gevolgen kan hebben. Onze scholengroep heeft daarnaast voor het 
functioneringsgesprek een formulier vastgesteld (varianten voor Onderwijzend Personeel (OP), 
Onderwijsondersteunend Personeel (OOP) en Onderwijsondersteunend Personeel Primair Proces 
(OOP Primair Proces)), zodat het functioneren van al onze medewerkers op dezelfde manier 
geëvalueerd en besproken wordt. Indien aan deze met elkaar afgesproken normen niet voldaan 
wordt, verliest de gesprekscyclus waarde. Zoals eerder beschreven heeft de hele organisatie ermee 
te kampen wanneer het probleem, het niet aanspreken van medewerkers op hun professionele 
gedrag tijdens de gesprekscyclus, zich blijft manifesteren. Het uiteindelijke doel is immers het 
verzorgen van goed onderwijs en dat kan eerder bereikt worden indien medewerkers feedback 
krijgen op hun professionele gedrag en daardoor weten hoe ze nog beter kunnen bijdragen aan dit 
overkoepelende doel van de organisatie.  
 
§2.5 Waar doet het probleem zich voor? 
Het probleem doet zich voor tijdens de gesprekken in de gesprekscyclus en vervolgens in zowel 
positieve als negatieve dossiervorming. Het komt voor dat bij ons bekend is dat een medewerker niet 
goed functioneert, maar dat uit het gesprekverslag blijkt dat er nauwelijks afspraken zijn gemaakt of 
signalen zijn afgegeven door de leidinggevende. Daarnaast komt het voor dat medewerkers 
voorgesteld worden voor bevordering naar een hogere functie, maar dat uit het gespreksverslag niet 
eens blijkt dat die medewerker boven verwachting functioneert in de huidige functie.  
 
§2.6 Hoe is het probleem ontstaan? 
Het probleem is ontstaan, doordat er in het verleden niet genoeg aandacht aan een kwalitatief goede 
uitvoering van de gesprekscyclus is besteed. Niet alleen het ontbreken van training, ook het 
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ontbreken van consequente feedback op ingeleverde formulieren heeft hieraan bijgedragen. 
Daarnaast schijnt in het onderwijs een cultuur te heersen van elkaar niet aanspreken op gedrag. Dit 
geven collega’s aan die reeds jaren werkzaam zijn in het onderwijs. Er wordt prioriteit gegeven aan 
elkaar te vriend houden boven elkaar feedback geven op het (professionele) gedrag. Dit werd altijd 
getolereerd en ook leidinggevenden werden door de schoolleiding niet voldoende aangesproken op 
dit gedrag. Nu we echter toe willen naar een meer Rijnlandse organisatie waarin eenieder meer 
eigenaarschap en verantwoordelijkheid tentoonspreidt, is dit niet meer het gedrag dat we willen zien 
in onze organisatie.  
 
Hoofdstuk 3: Onderzoeksdoel, onderzoeksvraag en literatuurstudie 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat het onderzoeksdoel is en welke onderzoeksvraag daarbij 
hoort. Tevens wordt via de literatuurstudie antwoord gegeven op de eerste 3 onderzoeksvragen.  
 
§3.1 Onderzoeksdoel  
Omdat uit gesprekken met leidinggevenden en uit de kwalitatieve check van de gespreksverslagen 
blijkt dat leidinggevenden moeite hebben met het aanspreken van medewerkers op hun 
professionele gedrag, heeft de centrale vraagstelling als thema het achterhalen welke 
belemmeringen leidinggevenden ervaren bij het geven van concrete feedback op het professionele 
gedrag van medewerkers en hoe we die belemmeringen kunnen verminderen of zelfs helemaal 
wegnemen om op die manier de kwaliteit van de gesprekscyclus te verbeteren.  
 
Door bovenstaande centrale vraagstelling ter hand te nemen, wordt inzicht gegeven in de 
belemmeringen die leidinggevenden ervaren om medewerkers aan te spreken op professioneel 
gedrag. Deze belemmeringen kunnen dan besproken en waar mogelijk weggenomen worden, 
waardoor met de correcte uitvoering van de gesprekscyclus een cultuur van aanspreken op 
professioneel gedrag gecreëerd kan worden. Door dit onderzoek kunnen we komen tot een 
kwalitatieve verbetering van de gesprekscyclus.  
 
Daarnaast levert dit onderzoek een bijdrage aan het overkoepelende onderzoek, omdat met dit 
deelonderzoek antwoord gegeven kan worden op (een onderdeel van) de vraag over de inrichting 
van personeelsbeleid in de scholengroep: inzicht in hoe we tot een verbetering van de gesprekscyclus 
kunnen komen.  
 
§3.2 Onderzoeksvraag en deelvragen 
De overkoepelende onderzoeksvraag luidt: Hoe kunnen we de kwaliteit van de gesprekken die 
gevoerd worden in het kader van de gesprekscyclus zodanig verbeteren dat medewerkers 
aangesproken worden op hun professionele gedrag? 
Met professioneel gedrag bedoelen we het functioneren van de medewerker in zijn 
beroepsuitoefening. 
 
De centrale vraagstelling heeft dus als thema hoe we tot een kwalitatief goede gesprekscyclus 
kunnen komen, waarin leidinggevenden met medewerkers spreken over het professionele gedrag 
dat zij vertonen.  
 
De vragen die bijdragen aan de beantwoording van deze onderzoeksvraag, zijn:  

o Wat bedoelen we in onze organisatie met ‘aanspreken op professioneel gedrag’? 
o Wat verstaan we onder de gesprekscyclus? 
o Hoe wordt de gesprekscyclus kwalitatief goed doorlopen?  
o Welke belemmeringen ervaren leidinggevenden bij het aanspreken van medewerkers 

op professioneel gedrag?  
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o Welke aanbevelingen zijn er te geven voor het oplossen/verminderen of zelfs 
wegnemen van deze belemmeringen?  

 
§3.3 Literatuurstudie 
 
§ 3.3.1 Wat bedoelen we in onze organisatie met ‘aanspreken op professioneel gedrag’? 
 
Een aanspreekcultuur kan ervaren worden als negatief en gezien worden als een afrekencultuur (Van 
Vuuren, 2004; Smits, 2012). Het kan bijvoorbeeld leiden tot het verkrampt vasthouden aan de 
procedures. Uit het onderzoek van Smits (2012) komt naar voren dat professionals hun boekje niet te 
buiten willen gaan en vrezen voor afrekening. 
Daarnaast kan een aanspreekcultuur ervaren worden als positief en gezien worden als een 
professionaliseringscultuur (Veltkamp, 2011). Medewerkers spreken elkaar aan op verant-
woordelijkheden en de kwaliteit die komt kijken bij het uitvoeren van de professie. Dit is ook de kern 
van het Rijnlands model en zoals aangegeven in de probleembeschrijving, willen we met onze 
organisatie toe naar een meer Rijnlandse manier van werken, waarin eenieder meer eigenaarschap 
en verantwoordelijkheid tentoonspreidt. Bij Rijnlands organiseren staat het primaire proces centraal 
en binnen dit primaire proces hoort de professional de vakbekwaamheid en regelruimte te hebben 
om adequaat invulling te geven aan zijn functie (Peters & Weggeman, 2009). Verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden worden gedecentraliseerd en veel wordt overgelaten aan het initiatief van 
medewerkers. Medewerkers voelen zich nuttig als ze een bijdrage kunnen leveren die anderen 
belangrijk vinden en als ze bijdragen aan het doel van hun organisatie. Het is van belang hen ruimte 
te geven voor zelfstandigheid en flexibiliteit. Zij zullen dan vanzelf meer verantwoordelijkheid pakken 
en eigenaarschap tonen. Bij deze Rijnlandse manier van werken past leiderschap dat gaat om dingen 
voor en door mensen gedaan te krijgen (Peters & Weggeman, 2009). In onderling overleg komen de 
medewerker en de leidinggevende overeen wat de medewerker voor het gezamenlijke resultaat van 
de organisatie kan betekenen en hoe de leidinggevende hem erbij kan helpen dit voor elkaar te 
krijgen (Peters & Weggeman, 2012). Professionals hebben een eigen geïnternaliseerd kwaliteitsbesef 
en weten goed wat zij bij te dragen hebben aan het geheel.  
 
Dit geheel, oftewel de collectieve ambitie, is gezamenlijk gemaakt op grond van de kernwaarden die 
bij de medewerkers leven. Die kernwaarden moeten tot uiting komen in concreet gedrag. Het is 
zinvol het gewenste gedrag te formuleren (Peters & Weggeman, 2012). Vervolgens kunnen 
medewerkers erop aangesproken worden als ze niet dit gewenste gedrag vertonen. Literatuur 
(Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 2014) geeft aan dat hierbij relevante gesprekstechnieken zijn: 
doorvragen, confronteren, geven van feedback, vragen om feedback, structureren en maken van 
afspraken.   
In  lijn hiermee toont het onderzoek van Doekhi (2012) aan dat veel organisaties het belangrijk 
vinden om een aanspreekcultuur te hebben, omdat dit het primaire proces ten goede komt. Ook 
toont dit onderzoek aan, overeenkomstig hetgeen Peters en Weggeman (2012) daarover zeggen, dat 
direct worden aangesproken op je handelen kan leiden tot een blijvende gedragsverandering en een 
doorlopende kritische blik op je handelen. Door elkaar direct aan te spreken op ongewenst gedrag en 
de consequentie van dat gedrag, wordt het bewustzijn over het persoonlijk handelen vergroot. Het 
leren en werken aan verbetering kan bevorderd worden door medewerkers verantwoordelijk te 
stellen voor hun eigen handelen, door middel van open conversatie en directe reactie en actie op 
een gebeurtenis (Collins, Block, Arnold & Christakis, 2009; Wachter & Pronovost, 2009). Eén en ander 
leidt tot een positieve bijdrage aan het primaire proces.  
Uit het onderzoek van Doekhi (2012) komt tevens naar voren dat de leidinggevende een belangrijke 
voorbeeldrol vervult in de aanspreekcultuur. Deze rol bestaat uit het zelf aanspreken van 
medewerkers op hun gedrag, het ervoor zorgen dat de medewerkers onderling elkaar aanspreken en 
het bewaken van normen, zodat de medewerkers elkaar onderling durven aan te spreken. Het belang 
van de rol van de leidinggevende wordt hiermee benadrukt.  
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Om tot een definitie van ‘aanspreken op (ongewenst) gedrag’ te komen, zijn de volgende 
omschrijvingen relevant. In de handreiking ‘Aanspreken en aangesproken worden’ van het Bureau 
Integriteitsbevordering Openbare Sector (2010) wordt ‘aanspreken’ als volgt beschreven: “Elkaar 
aanspreken is een vorm van een feedbackgesprek. Een collega aanspreken betekent dat je hem 
vertelt wat jij vindt van zijn gedrag, met als doel dit gedrag bij te sturen zodat hij zich in de toekomst 
anders gedraagt. Aanspreken is dus altijd toekomstgericht, het verleden kun je immers niet 
veranderen.” 
Ginus (2014) geeft aan dat met een aanspreekcultuur wordt bedoeld: “Het geven van directe 
feedback door de ene professional aan de andere professional in het primaire proces, waarbij het 
aanspreken op verantwoordelijkheden, gedrag en resultaat essentieel is.”  
Voor dit voorliggende onderzoek gebruiken we een samenvoeging van deze 2 omschrijvingen: het 
geven van directe feedback over verantwoordelijkheden, gedrag en resultaat door de ene 
professional aan de andere professional met als doel dit gedrag bij te sturen, zodat de ontvanger van 
de feedback zich in de toekomst anders gedraagt.  
 
In het kader van de andere onderzoeken binnen deze onderzoekscommissie, is het relevant te 
vermelden dat volgens Boevink (2011) en De Jonge (2011) een aanspreekcultuur aansluit bij het 
opbrengstgericht werken. Hieronder wordt volgens de PO Raad (2010) verstaan dat men zich in de 
uitvoering van het werk laat leiden door de uitkomsten van metingen en observatiegegevens van 
beoogde opbrengsten.  
Een opbrengstgerichte organisatie heeft een aantal eigenschappen en competenties: 

 een heldere visie op de toekomst; 
 hoge ambities; 
 scherpe analyses van de huidige situatie; 
 doelen voor korte en lange termijn, voorzien van concrete en meetbare of waarneembare 

indicatoren; 
 een gefundeerde visie op ieders eigen rol, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 
 kennis van externe normen en cruciale factoren voor prestatieverbetering; 
 kennis van benodigde deskundigheid(sbevordering).  

In deze opbrengstgerichte organisatie wordt een aanspreekcultuur gestimuleerd, tegenover een 
afrekencultuur.  
 
§ 3.3.2 Wat verstaan we onder de gesprekscyclus? 
 
“Goed onderwijs vraagt om competente leraren, ondersteuners en leidinggevenden. We werken 
doelgericht aan de bekwaamheden en competenties voor het realiseren van de visie van de school en 
leggen verantwoording af over de bereikte resultaten van onze professionaliserings- en 
verbeteractiviteiten. Gedeelde beroepswaarden vormen de basis van ons handelen” (Ons Middelbaar 
Onderwijs, 2013).  
Er is binnen de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs al 20 jaar een regeling, maar het structureel 
voeren van gesprekken m.b.t. functioneren en beoordeling is nog steeds in ontwikkeling. Daarnaast 
is niet bekend in hoeverre scholen gebruik maken van instrumentarium om de kwaliteit en opbrengst 
van de gesprekken te meten. Vereniging-breed is er dus nog verbetering mogelijk.  
De huidige gesprekscyclus komt voort uit het Invoeringsplan Integraal Personeelsbeleid (IPB) uit 
2004. Centraal in het IPB staat competentieontwikkeling uitgaande van het TWAO-principe (“De 
inspanningsplicht van zowel werkgever als werknemer om het Talent van iedere individuele 
werknemer te ontwikkelen en de bekwaamheid te onderhouden met respect voor de wederzijdse 
Wensen, Ambities en Omstandigheden”). In de cao OMO is het kader voor de gesprekscyclus 
vastgelegd. Dit kader is uitgewerkt in de regelingen beoordeling, functioneringsgesprekken en 
bewust belonen. 
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Met het voeren van de gesprekken uit de gesprekscyclus voldoet de vereniging aan de verplichtingen 
die gesteld zijn in onder andere de wet en landelijke regels. Als werkgever in het onderwijs is de 
vereniging verplicht om te voldoen aan de eisen die gesteld worden in onder andere de wet BIO en in 
landelijke afspraken zoals het sectorakkoord VO 2014-2017 opgenomen. Hierin wordt het doel 
gesteld om op gestructureerde wijze te werken aan de ontwikkeling van docenten.  
  
Een aantal voorbeelden van het kader betreffende de gesprekscyclus waaraan OMO zich als 
werkgever moet houden is de wet BIO,  het sectorakkoord VO, het toezichtskader van de 
onderwijsinspectie en de onderwijscoöperatie.  
De wet BIO heeft als uitgangspunt ‘het werken aan de persoonlijke kwaliteit van 
onderwijspersoneel’. Het sectorakkoord VO 2014-2017 heeft indicatoren voor professionalisering 
van docenten opgenomen. Er is onder andere vastgelegd dat er minimaal 1 formeel gesprek per jaar 
plaatsvindt en dat de bekwaamheid van docenten systematisch onderhouden en geregistreerd 
wordt.  
De onderwijsinspectie heeft in het toezichtskader voor 2013 kwaliteitsaspecten opgenomen die erop 
toezien dat docenten doelgericht werken aan hun bekwaamheden en benodigde competenties voor 
het realiseren van de visie van de school.  
Vanuit de onderwijscoöperatie ligt er een voorstel voor herziening van de bekwaamheidseisen en is 
er een lerarenregister ontwikkeld.  
  
Het belang van de ontwikkeling van medewerkers in het onderwijs wordt dus vanuit verschillende 
partijen benadrukt. De gesprekscyclus vormt een platform om te werken aan de ontwikkeling van 
medewerkers zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie  van de visie van een school. De 
gesprekken uit de gesprekscyclus zijn dan ook verplicht voor alle medewerkers van OMO.  
Tijdens de gesprekken die gevoerd worden in de gesprekscyclus staat de medewerker samen met de 
leidinggevende formeel stil bij de ontwikkeling, het functioneren, de professionaliteit, de realisatie 
en het welbevinden van de medewerker. De gesprekken vinden jaarlijks plaats in de volgende 
volgorde: functioneringsgesprek – functioneringsgesprek – beoordeling (1 gesprek per jaar).  
 
Het doel van de gesprekscyclus is dat de medewerker zich samen met de leidinggevende een goed 
beeld vormt van de ontwikkeling van de medewerker en diens functioneren in de klas, in de teams 
en in de taken die de medewerker in school verricht. Hierin worden bij voorkeur resultaten van een 
zelfonderzoek meegenomen, waarvan ook de feedback van leerlingen, collega’s en leidinggevenden 
deel uitmaakt. Dit ‘onderzoek’ betreft de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die de 
medewerker op zich heeft genomen en die afgesproken zijn in het taakgesprek. Ook de 
leidinggevende vormt zich een beeld van de ontwikkeling en het functioneren van de medewerker. 
Hij wint hiervoor informatie in bij anderen en kan daarbij gebruik maken van feedbackinstrumenten.  
Op basis van beider bevindingen worden in het functioneringsgesprek concrete afspraken gemaakt 
over verbeterpunten. Ook staat men stil bij persoonlijke ontwikkeling. Deze afspraken worden 
vastgelegd en bijgewerkt in een persoonlijk ontwikkelingsplan. Daarmee kunnen de gesprekken dus 
gezien worden als start-, peil- of evaluatiemoment voor deze persoonlijke ontwikkeling. Het 
functioneringsgesprek is een moment waarop medewerker en leidinggevende bewust en expliciet stil 
staan bij de ontwikkeling en het functioneren (oftewel: bij het professioneel gedrag dat de 
medewerker vertoont). Het werken aan de gemaakte afspraken gebeurt het hele jaar door.  
In de beoordeling geeft de leidinggevende een beargumenteerd oordeel over het functioneren. De 
afspraken uit de functioneringsgesprekken en het persoonlijk ontwikkelingsplan worden in dit 
oordeel meegenomen (Ons Middelbaar Onderwijs, 2013).  
 
§ 3.3.3 Hoe wordt de gesprekscyclus kwalitatief goed doorlopen?  
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Onderwijzen is meer dan een verzameling technisch-instrumentele handelingen. Al zijn bepaalde 
competenties onontbeerlijk voor het bekwaam kunnen uitoefenen van het beroep, een goede 
docent heeft meer nodig dan de juiste kennis en vaardigheden (Rohaan, Beijaard & Vink, 2012). OMO 
erkent deze zienswijze en hecht in haar strategisch beleid ‘Koers 2016’ een groot belang aan de 
docent als persoon. OMO ziet persoonlijke ontwikkeling als cruciaal onderdeel van de professionele 
ontwikkeling van de docent. De focus op de kwaliteit van de docent voor het realiseren van goed 
onderwijs vormt de rode draad in Koers 2016. De docent beïnvloedt immers voor een groot gedeelte 
de individuele leerprestaties van leerlingen. Goed onderwijs vraagt om competente docenten die 
hun vak steeds bijhouden. Gedeelde beroepswaarden (de 5 v’s: vrolijk, verrijkend, verrassend, 
vakmanschap, verantwoordelijk eigenaarschap) voor alle medewerkers vormen het fundament voor 
het koersdocument. De bestuursfilosofie luidt ‘Alles decentraal, tenzij..’. De gesprekscyclus dient 
ondersteunend te zijn aan deze uitgangspunten. De bijdrage van de medewerker aan het realiseren 
van de visie, missie en doelstellingen van de school wordt bij de gesprekken betrokken. 
 
OMO stelt dat de integratie van persoon en professional voor een docent noodzakelijk is om zich te 
kunnen ontwikkelen tot een excellente docent. Om die reden heeft OMO de hierboven genoemde 5 
v’s geformuleerd. Door Rohaan, Beijaard en Vink (2012) is op verzoek van OMO onderzoek gedaan en 
binnen dat onderzoek is een kijkkader (een zelfevaluatietool) ontwikkeld, om een bijdrage zal leveren 
aan de concretisering van deze benadering van het docentschap. 
Deze tool biedt docenten inzicht in hun eigen overtuigingen, disposities en competenties om vanuit 
dit perspectief hun beroep te benaderen. 
 
De gesprekscyclus wordt kwalitatief goed doorlopen, als tijdens de gesprekken aandacht wordt 
besteed aan het functioneren van de medewerker op hoofdtaken van de functie (arbeidsinhoud), 
alsook aan de arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, professionalisering, ontwikkeling, 
realisatie (de bijdrage van de medewerker aan de visie, missie en doelstellingen van de school) en 
competenties gelinkt aan de beroepswaarden en disposities (gedragspatronen). Kortom: als 
aandacht wordt besteed aan het professionele gedrag van de medewerker en aanspreken op gedrag 
een regulier onderdeel van de gesprekken is geworden.  
 
Hoofdstuk 4: Onderzoeksaanpak 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de data is verzameld om tot een antwoord op de 
geformuleerde onderzoeksvragen te komen:  

o Wat bedoelen we in onze organisatie met ‘aanspreken op professioneel gedrag’? 
o Wat verstaan we onder de gesprekscyclus? 
o Hoe wordt de gesprekscyclus kwalitatief goed doorlopen?  
o Welke belemmeringen ervaren leidinggevenden bij het aanspreken van medewerkers 

op professioneel gedrag?  
o Welke aanbevelingen zijn er te geven voor het oplossen/verminderen of zelfs 

wegnemen van deze belemmeringen?  
 
§4.1 Methode van dataverzameling 
Per onderzoeksvraag is een andere methode van dataverzameling gebruikt. Tabel 1 geeft hier inzicht 
in. De eerste onderzoeksvragen zijn via literatuurstudie beantwoord en de laatste vragen via 
daadwerkelijk praktijkonderzoek in de vorm van interviews en observaties. Deze instrumenten zijn 
op basis van literatuur (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 2014) samengesteld. In Bijlage 1 zijn 
de interviewformulieren en het observatieschema te vinden. In Bijlage 2 zijn de resultaten 
weergegeven.   
 
Tabel 1 
Onderzoeksactiviteiten 
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Deelvragen Onderzoeksactiviteit 

1. Wat bedoelen we in onze organisatie met 
‘aanspreken op professioneel gedrag’? 
 

Wat: tekstbronnen bestuderen:   vakliteratuur, 
onderzoeksliteratuur 

2. Wat verstaan we onder de gesprekscyclus? 
 

Wat: tekstbronnen bestuderen: beleidsstukken 
OMO 

3. Hoe wordt de gesprekscyclus kwalitatief goed 
doorlopen?  
 

Wat: tekstbronnen bestuderen: beleidsstukken 
OMO 

Wat: observeren gesprekken 
Wie: leidinggevenden 

1. opstellen 
2. observeren 
3. analyseren 

4. Welke belemmeringen ervaren leidinggevenden 
bij het aanspreken van medewerkers op 
professioneel gedrag?  
 Wat: interviews  

Wie: leidinggevenden 
 

1. opstellen 
2. afnemen 
3. analyseren 

Wat: interviews  
Wie: leidinggevenden 

1. opstellen 
2. afnemen 
3. analyseren 

5. Welke aanbevelingen zijn er te geven voor het 
oplossen/verminderen of zelfs wegnemen van 
deze belemmeringen?  
 Wat: bevragen andere OMO scholen 

Wie: P&O’ers 

 
§4.2 Respondenten  
Om deelvraag 4 en 5 te beantwoorden, heb ik in eerste instantie alle leidinggevenden van rector tot 
en met teamleider van onze scholengroep benaderd. Dit betreft 15 personen, onder wie 1 rector, 1 
directielid financiën, 3 directeuren en 10 teamleiders. Tabel 2 geeft inzicht in een aantal kenmerken 
van de respondenten. 
 
Tabel 2  
Respondenten 
Locatie Functie Geslacht Geboortejaar Opmerking 
Stafbureau Rector Man 1954 X 
Stafbureau Directielid Financiën Man 1957 X 
Mollerlyceum en ZoomMAVO Directeur Man 1961 X 
Mollerlyceum en ZoomMAVO Teamleider Vrouw 1957 X 
Mollerlyceum en ZoomMAVO Teamleider Man 1954 X 
Mollerlyceum en ZoomMAVO Teamleider Man 1965 X 
Mollerlyceum en ZoomMAVO Teamleider Vrouw 1966 Alleen 

interview 
Mollerlyceum en ZoomMAVO Teamleider Vrouw 1972 Alleen 

interview 
ZuidWesthoek College Directeur Man 1957 X 
ZuidWesthoek College Teamleider Vrouw 1961 X 
ZuidWesthoek College Teamleider Man 1965 X 
’t Ravelijn Directeur Man 1958 X 
’t Ravelijn Teamleider Vrouw 1967 Alleen 

interview 
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’t Ravelijn Teamleider Man 1957 X  
’t Ravelijn Teamleider Man 1957 Alleen 

interview 
 
In totaal hebben dus alle 15 leidinggevenden input geleverd en heb ik bij 11 van hen een gesprek 
geobserveerd. Met het responspercentage van 100% ben ik uiteraard heel tevreden.  
 
Voor onderzoeksvraag 5 heb ik naast input van de leidinggevenden, input van P&O’ers van andere 
OMO scholen gevraagd. Uit de lijst contactpersonen van het OMO brede netwerk van P&O, heb ik 16 
collega’s geselecteerd van wie ik weet dat zij beleidsmatige en adviserende werkzaamheden 
verrichten. Het P&O netwerk bestaat daarnaast uit medewerkers met een administratieve P&O taak 
en omdat zij naar verwachting minder betrokken zijn bij de gesprekscyclus, heb ik hen niet om input 
gevraagd.  
Van de 16 collega’s die ik heb benaderd, hebben 12 van hen mij van antwoorden voorzien. Dit levert 
een respons van 75% op. De scholen waar deze 12 P&O’ers werkzaam zijn, zijn in Tabel 3 genoemd: 
 
Tabel 3 
OMO scholen die input leverden 
2College 
De Nieuwste School 
Dr. Knippenberg College 
Fioretti College 
Jeroen Bosch College 
Maurick College 
Mill Hill en Rythovius College 
Scholengroep Het Plein 
Scholengroep Tongerlo 
Sondervick College 
Roncalli 
Theresialyceum 
 
§4.3 Onderzoeksinstrumenten (zie Bijlage 1) 
Bij het observeren van de leidinggevenden heb ik een vastgesteld observatieschema gebruikt. De 
gesprekstechnieken van leidinggevenden, zoals reeds genoemd in de methode van dataverzameling, 
heb ik in het schema opgenomen en aan de hand daarvan heb ik ieder gesprek op dezelfde manier 
geobserveerd. Deze geobserveerde gesprekstechnieken waren: doorvragen, confronteren, geven van 
feedback, vragen om feedback, structureren en maken van afspraken.   
Vooraf vond een kort voorgesprek plaats, waarin ik de leidinggevende vroeg welk professioneel 
gedrag tijdens dit gesprek aan de orde gesteld zou worden.  
Na het observeren van het gesprek tussen leidinggevende en medewerker, heb ik de leidinggevende 
volgens een vast format geïnterviewd. In dit interview kwamen 4 thema’s aan bod: het gesprek zelf 
(dat ik net had geobserveerd), de gesprekscyclus in zijn algemeenheid, professioneel gedrag en 
belemmeringen verminderen.  
 
Ook bij het bevragen van de P&O’ers hanteerde ik een vast interviewformat. Deze vragen heb ik op 
basis van mijn theoretisch kader (literatuurstudie) opgesteld: aan welke informatie had ik behoefte 
en wat wilde ik graag weten van collega’s uit het vakgebied? Te denken valt aan vragen als ‘Wat is de 
kwaliteit van de gesprekken, gebaseerd op de gespreksverslagen?’ en ‘In hoeverre spreken de 
leidinggevenden hun medewerkers aan op professioneel gedrag?’.  
Ik heb hen een korte PowerPointpresentatie toe gemaild, zodat inzichtelijk werd waarover mijn 
onderzoek ging en waarom ik hun input daarvoor nodig had.  
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§4.4 Procedure 
Via een korte presentatie en via mail heb ik de leidinggevenden uitgelegd wat mijn onderzoek 
inhoudt en wat voor bijdrage ik van hen nodig had. Ik heb hen gevraagd mij uit te nodigen bij een 
gesprek dat zij in het kader van de gesprekscyclus met een medewerker voerden (dus een 
functioneringsgesprek of een beoordelingsgesprek), zodat ik dit gesprek kon observeren en 
aansluitend de leidinggevende erover kon interviewen. Bij welke medewerker ze me uitnodigden heb 
ik vrij gelaten, omdat ik de resultaten geenszins wilde beïnvloeden. Daar komt bij dat het mij niet te 
doen was om de inhoud van het gesprek (in de zin van het functioneren van de betreffende 
medewerker), maar om hoe de leidinggevende omging met het aanspreken van die medewerker op 
professioneel gedrag. Om die reden was het niet relevant bij welke medewerker ik observeerde en 
heb ik die keuze aan de leidinggevende overgelaten (vaak hing het af van de dag en het tijdstip 
waarop het gesprek plaatsvond, bij wie ik observeerde).  
Bij het benaderen van de leidinggevenden heb aangegeven dat ik per gesprek in totaal ongeveer 2 
uur nodig had: een kwartier voorgesprek met de leidinggevende, een uur observeren van het gesprek 
tussen leidinggevende en medewerker, aansluitend drie kwartier interviewen van de leidinggevende. 
Ik verwachtte dus van de leidinggevende een behoorlijke tijdsinvestering. Dit is meteen een reden 
dat het niet gelukt is om alle 15 leidinggevenden te observeren, daarom heb ik bij een aantal van hen 
(in totaal 4) alleen het interview afgenomen.  
Voordat de leidinggevenden mij uitnodigden bij een gesprek, vroegen zij aan betreffende 
medewerker of deze geen moeite zou hebben met mijn aanwezigheid en als dat wel zo was, zou ik bij 
een ander gesprek uitgenodigd worden. Het is niet voorgekomen dat een medewerker er moeite 
mee had, dus indien het geplande gesprek in mijn agenda paste, ben ik op de uitnodiging ingegaan. 
Aan leidinggevenden die geen tijd hadden voor het totale pakketje (voorgesprek, observeren, 
interview) heb ik de interviewvragen via mail gestuurd. Dit betrof zoals aangegeven 4 van de 15 
leidinggevenden.  
 
De P&O’ers heb ik de vragenlijst gemaild met het verzoek mij voor een bepaalde datum te 
antwoorden. Ik heb ervoor gekozen geen reminder te sturen, omdat deze tijd in het schooljaar een 
hele drukke periode is voor P&O en ik al blij was met de respons van 75%. De 12 reacties geven een 
goed beeld van hoe andere scholen/scholengroepen binnen OMO met de gesprekscyclus omgaan, 
waar de verbeterpunten zitten en welke tips anderen mij kunnen geven.  
  
§4.5 Analyse van de gegevens 
Bij het observeren ben ik steeds per onderdeel nagegaan of de leidinggevende over de betreffende 
vaardigheid beschikte, zoals doorvragen (met alle deelitems, onder andere ‘bij voorkeur open 
gesteld, aansluitend op wat de medewerker zojuist heeft gezegd’). Indien ik waarnam dat de 
leidinggevende over de vaardigheid beschikte, heb ik aangegeven dat ik het onderdeel had 
geobserveerd. 
De interviewvragen heb ik na het gesprek tussen leidinggevende en medewerker aan de 
leidinggevende gesteld. Dit gaf de gelegenheid om te reflecteren op het zojuist gevoerde gesprek, 
alsook voor mij om feedback te geven over het gesprek.  
 
In de analyse heb ik per deelvraag benoemd wat ik zag gebeuren en bij hoeveel leidinggevenden hier 
sprake van was. Mijn reflectie op de gesprekken heb ik in de analyse meegenomen.  
 
De interviewvragen die door de P&O’ers zijn beantwoord, heb ik op een vergelijkbare wijze 
geanalyseerd: per deelvraag heb ik weergegeven welke antwoorden gegeven werden, met hier en 
daar voorbeelden ter illustratie.  
 
Hoofdstuk 5: Resultaten 
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In dit hoofdstuk worden de resultaten van het praktijkonderzoek beschreven. 
 
§5.1 Observaties 
In deze paragraaf wordt kort weergegeven welke gesprekstechnieken ik heb waargenomen tijdens 
de gesprekken die ik heb geobserveerd. Dit betreft zoals aangegeven 11 gesprekken tussen 
leidinggevende en medewerker.  
 
Doorvragen 
Bij de 11 geobserveerde gesprekken heb ik bij alle leidinggevenden waargenomen dat zij 
doorvroegen: zij stelden open vragen die aansloten op wat de medewerker zojuist had gezegd (“Je 
geeft aan dat je moeite hebt met klas k3t, waar zit hem dat in?”). Wel waren er bij sommige 
leidinggevenden wat aandachtspunten te noemen, zoals het laten uitspreken van de medewerker en 
het voorkomen van het stellen van suggestieve vragen.  
 
Confronteren 
Bij 8 van de 11 leidinggevenden heb ik deze gesprekstechniek waargenomen. Bij 3 van hen niet, 
omdat dit gesprekken betrof waarin confronteren niet aan de orde was. Bij deze gesprekstechniek 
heb ik erop gelet of de leidinggevende tegenstrijdige uitspraken of gevoelens van de medewerker 
benoemde, discrepanties tussen uitspraken en gedrag en discrepanties tussen het beeld dat de 
leidinggevende heeft van de medewerker en zijn presentatie weergaf, foutieve of gebrekkige 
informatie van de medewerker verhelderde en dit alles zonder waardeoordelen ter sprake bracht. 
Waar confronteren nodig was, gebeurde het ook (“Ik hoor je zeggen dat je leerlingen verwelkomt 
aan het begin van de les, maar bij de lesobservatie heb ik dit niet bij alle leerlingen waargenomen.”). 
Soms enigszins voorzichtig en in bedekte termen, soms rechtdoorzee en uitdagend om te reflecteren 
op het eigen gedrag.  
 
Geven van feedback 
Het geven van feedback werd door 9 van de 11 leidinggevenden (op de juiste manier) gedaan: bij 
deze 9 observeerde ik dat de leidinggevende concreet gedrag van de medewerker weergaf, alsook de 
eigen beleving van dit gedrag en hoe de leidinggevende dit anders wil zien. Ook werd deze feedback 
uitnodigend gegeven, dus vragend naar de eigen visie van de medewerker hierop (“Wat denk jij zelf 
dat moet gebeuren om deze situatie op te lossen?”). Bij 2 van de leidinggevenden heb ik het geven 
feedback niet gezien: 1 gesprek had meer de aard van een werkoverleg en in 1 gesprek werd pas 
feedback gegeven toen de medewerker er zelf expliciet om vroeg. 
 
Vragen om feedback 
7 leidinggevenden hebben om feedback gevraagd aan de medewerker. Zij stelden regelmatig vragen 
als “Hoe zie je mijn rol als leidinggevende daarin” en “Kan ik hier iets in betekenen?”. Ook gaven zij 
de medewerker inzicht in de gedachten van de leidinggevende. 4 leidinggevenden hebben deze 
vragen niet gesteld.  
 
Structureren 
Van de 11 leidinggevenden hebben er 9 een duidelijke structuur aangegeven en het gesprek 
geordend. Ook hebben zij de medewerker gevraagd of deze voorgestelde opzet akkoord was. De 
meesten van hen volgden het formulier dat door de scholengroep ter beschikking is gesteld voor 
deze gesprekken. Bij 2 leidinggevenden is minder structuur te ontdekken: bij 1 gesprek is niet 
duidelijk en inzichtelijk voor de medewerker hoe het gesprek wordt opgebouwd en hoeveel tijd 
ingeruimd wordt voor welke thema’s; bij 1 gesprek wordt de zelfevaluatie als leidraad gebruikt, maar 
ook die volgorde wordt niet echt aangehouden.  
 
Afspraken concretiseren 
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In 9 van de 11 gevallen zijn duidelijke afspraken gemaakt en vervolgens op papier gezet. Veelal gaat 
dit over het vervolg van het gesprek in de vorm van een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP). Deze 
POP’s heb ik nog niet voorbij zien komen, dus of die afspraak daadwerkelijk nagekomen wordt, kan ik 
nog niet zeggen.  
In 1 geval worden er geen afspraken gemaakt en in 1 geval is het verslag dat ik naderhand onder 
ogen krijg, geen goede weergave van hetgeen in het gesprek is besproken danwel is afgesproken. De 
medewerker heeft zelf dit verslag gemaakt en naar ik kan oordelen heeft de leidinggevende zijn input 
er niet aan toegevoegd.   
 
§5.2 Interviews leidinggevenden 
In deze paragraaf wordt kort weergegeven welke antwoorden leidinggevenden hebben gegeven per 
onderwerp. Dit betreft zoals aangegeven de antwoorden uit  interviews met 15 leidinggevenden; 4 
van hen hebben het eerste onderwerp (‘Gesprek zelf’) overgeslagen, omdat ik bij hen geen gesprek 
heb geobserveerd.  
 
Gesprek zelf 
8 van de 11 leidinggevenden bij wie ik heb geobserveerd, waren uitgesproken positief over het 
gesprek dat zij zojuist gevoerd hadden. Zij hadden het gevoel dat zowel zijzelf als de medewerker op 
het gemak was, kon zeggen wat hij/zij wilde, open en eerlijk was.  
1 leidinggevende vond het wel een goed gesprek, maar miste bij de medewerker een passie voor 
ontwikkeling: “Wat zou je nog meer willen in je carrière/huidige baan”.  
1 leidinggevende had het gevoel dat hij een beetje op eieren moest lopen, om de medewerker niet in 
een situatie te brengen waarin ze emotioneel zou worden. Daarom heeft hij bepaalde feedback wat 
ingepakt en voorzichtig gebracht, in plaats van concreet te benoemen welk gedrag de medewerker 
liet zien en hoe hij als leidinggevende dit graag anders zou willen zien.  
1 leidinggevende vond het gesprek wat oppervlakkig, omdat bij die betreffende medewerker 
eigenlijk alles goed gaat. Hij had het gevoel niet de diepte in te kunnen en alleen maar te kunnen 
zeggen “Ga zo door.”.  
 
Van de 11 leidinggevenden, hebben 8 aangegeven het gesprek op een authentieke manier te hebben 
gevoerd, met andere woorden op een voor hen kenmerkende manier. 2 leidinggevenden hebben 
hun stijl wat aangepast aan degene die ze tegenover zich hadden, vanwege in het ene geval het 
emotionele karakter van de medewerker en in het andere geval de gevoeligheden van de 
hiërarchische verhouding tussen leidinggevende en medewerker (zij hadden eerst een vergelijkbare 
positie en daarna is de ene medewerker leidinggevende geworden van de andere medewerker; deze 
laatste kan daar wat moeilijk mee omgaan en accepteert de leiding niet zomaar). 1 leidinggevende 
heeft niet zozeer zijn stijl aangepast, maar de inhoud van het gesprek wel anders ingestoken dan 
gebruikelijk, vanwege de veelomvattende thema’s die aan bod moesten komen. Dat gesprek krijgt 
nog een vervolg, omdat niet alles in een keer besproken kon worden vanwege de planning in de 
agenda’s.    
 
4 leidinggevenden hebben het idee dat de medewerker zijn/haar gedrag gaat aanpassen na het 
gesprek. 3 leidinggevenden gaven aan dat aanpassen van het gedrag niet van toepassing was of al 
was ingezet naar aanleiding van eerdere gesprekken. 4 leidinggevenden zijn van mening dat de 
medewerker het gedrag niet of slechts deels zal aanpassen naar aanleiding van het gesprek. Dit zit 
hem er met name in dat gedrag dat te maken heeft met diepgewortelde overtuigingen of met het 
karakter van de medewerker, lastig te veranderen is.  
 
Gesprekscyclus 
Alle geïnterviewde leidinggevenden zien in essentie het nut en de noodzaak in van de gesprekscyclus. 
Wel wordt door het gros (8 leidinggevenden) erbij gezegd dat het een enorm intensieve en 
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tijdrovende exercitie is. Het formulier is behoorlijk uitgebreid en biedt weinig ruimte voor andere 
onderwerpen. De administratie om de gesprekken heen wordt als (te) veelomvattend gezien.  
 
Op de vraag wat men goed vindt gaan tijdens de gesprekken, geven 7 leidinggevenden als antwoord 
expliciet de openheid die zij ervaren. Het wederzijdse vertrouwen, de open sfeer, het echte contact 
en open communicatie ervaren zij als zeer prettig. Andere leidinggevenden noemen punten als de 
medewerker met een goed gevoel de deur uit laten lopen, de medewerker een platform bieden om 
zich echt te uiten, het spreken over toekomstperspectief van de medewerker. 2 leidinggevenden 
gaan meer in op de structuur: het werken met een vooraf ingevuld formulier werkt prettig en het 
beoordelen aan de hand van de competentiematrix geeft houvast.  
Op de vraag wat leidinggevenden lastig vinden tijdens de gesprekken, komen hele verschillende 
antwoorden. Zo zouden de gesprekken elkaar nog meer kunnen versterken (door 2 leidinggevenden 
genoemd), in plaats van op zich staande een-op-een gesprekken tussen leidinggevende en 
medewerker. Het wegzetten van een persoonlijk ontwikkelingsplan wordt door 2 leidinggevenden 
lastig gevonden en ook het los komen van het formulier en echt het gesprek voeren wordt door 
meerdere leidinggevenden (3) genoemd. Er is ook een aantal leidinggevenden (4) dat eigenlijk niets 
lastig vindt tijdens de gesprekken, maar meer de administratie achteraf een uitdaging vindt.  
 
De meeste leidinggevenden reflecteren op de gesprekken, door bij het ondertekenen van het 
formulier nog even met de medewerker hierover te spreken. Ook tijdens het vaak op het 
functioneringsgesprek volgende POP gesprek, komen leidinggevende en medewerker terug op het 
gesprek. Sowieso sluit vrijwel iedere leidinggevende het gesprek af met de vraag of de medewerker 
nog iets wil inbrengen, of er nog openstaande zaken zijn, of alles gezegd is wat gezegd moest worden 
vanuit de medewerker. Tot slot wordt met collega-leidinggevenden uit het managementteam van de 
eigen school gesproken over de wat lastigere gesprekken.  
 
Professioneel gedrag 
De 15 leidinggevenden hebben een verschillende definitie van professioneel gedrag. Een paar 
voorbeelden: 

- “Je werk zo belangrijk vinden als het moet  zijn, willen nadenken over je eigen gedrag, eerlijk  
zijn.” 

- “Dat je praat naar collega’s en leerlingen in termen van positieve verwachtingen; zorgdraagt 
voor school en leerling: dat je daar verantwoordelijk en betrokken in  bent.” 

- “Professionele ruimte die mensen hebben: dat ze zich ten dienste stellen van de organisatie, 
met de leerling, ouders, collega’s en niet vergeten om zichzelf te ontwikkelen.” 

- “Zelfstandig hun functie uitvoeren, de standpunten van school uitdragen en hanteren. 
Werken aan slagingspercentage en missie van de school. Positieve inbreng.” 

 
De gemene delers zijn verantwoordelijkheid nemen, feedback geven en vragen, reflecteren op eigen 
gedrag, vakkundigheid en positieve inbreng in de organisatie.  
 
Iets meer dan de helft van de leidinggevenden bepaalt of de medewerkers (voldoende) professioneel 
gedrag vertonen door medewerkers te observeren/waarnemen in de dagelijkse praktijk en intuïtief 
te bepalen of zij voldoende professioneel gedrag vertonen. De overige leidinggevenden gebruiken 
‘hardere’ data hiervoor, zoals de leerling enquête, kwaliteitsindicatoren, werkkaders, het aantal 
ontvangen klachten en lesobservaties. 
 
Indien een medewerker volgende de leidinggevende onvoldoende professioneel gedrag vertoont, 
spreken alle leidinggevenden de medewerker daarop aan. Zij doen dit direct of heel kort nadat het 
gedrag is waargenomen.  
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Hoe vaak en op welke manier de leidinggevenden terugkomen op het gesprek dat ze gevoerd 
hebben, hangt voor hen allemaal af van de situatie. Ze komen er sowieso op terug bij de formele 
afhandeling van het gespreksverslag (ondertekening) en verder in de reguliere gesprekken die zij met 
hun medewerkers voeren. Het jaar erna, tijdens het volgende gesprek in de gesprekscyclus, wordt 
ook op het gesprek teruggekomen. Dat onderdeel (terugkomen op het vorige gesprek) zit tevens 
verwerkt in het format.  
 
Belemmeringen verminderen 
Op de vraag “Wat zou jou helpen om het aanspreken op professioneel gedrag te doen toenemen” 
geven 4 leidinggevenden als antwoord dat ze geen hulp nodig hebben, omdat dit juist is waar ze 
goed in zijn en wat ze leuk vinden. Op vragen “Wat kun je daar zelf in doen” en “Welke hulp heb je 
daarbij nodig” geven zij als antwoord dat er geen directe actie nodig is, omdat het momenteel goed 
gaat.  
4 leidinggevenden geven aan meer tijd nodig te hebben om over dit soort zaken te praten met hun 
medewerkers. Zij geven aan dat ze hierin zelf zeker wat kunnen betekenen, namelijk prioriteiten 
stellen en ruimte in de agenda inruimen om de gesprekken regelmatiger te voeren met 
medewerkers. Het vaker doen zal hen, naar eigen verwachting, ook bekwamer maken in het voeren 
van deze gesprekken.  
4 leidinggevenden benoemen dat het zou helpen als de schoolleiding één lijn zou trekken en 
concreet zou aangeven hoe hoog de lat ligt, alsook een open cultuur en klimaat binnen het team van 
docenten en het management team van de school zou stimuleren. Zij blijven dit zelf agenderen in de 
managementteam overleggen en hebben hier momenteel geen hulp bij nodig.   
1 leidinggevende zou het helpen om de toegepaste gesprekstechnieken af en toe te toetsen bij de 
medewerker of bij een observator. Zelf kan hij daarvoor vragen of iemand kan observeren en hem 
feedback kan geven. Indien er een update of scholing is, sluit hij daarbij graag aan.  
1 leidinggevende stelt samen met de medewerkers een schema op met prioriteiten en dat helpt om 
medewerkers aan te spreken op gedrag, omdat de leidinggevende dan kan refereren aan het 
schema. 1 leidinggevende wil zo graag de relatie goed houden, dat het soms naar eigen zeggen 
“pappen en nathouden” wordt. Het zou deze leidinggevende helpen als hij zichzelf daarin zou 
ontwikkelen. De leidinggevende zou hier graag een specifieke training voor willen volgen en neemt 
dit op in zijn eigen POP.   
 
Aanwezigheid observator 
Vrijwel iedere leidinggevende en medewerker bij wie ik een gesprek heb geobserveerd, gaf aan zich 
niet gestoord te hebben aan mijn aanwezigheid. Zij zijn van mening dat het gesprek niet anders zou 
zijn verlopen als ik er niet bij was geweest. 1 leidinggevende gaf aan zich wel heel erg bewust te zijn 
van mijn aanwezigheid en daardoor een stukje intimiteit te missen. Echter, ook die leidinggevende 
waardeerde het bijzonder dat dit thema onderwerp van onderzoek is en begreep dat dit observeren 
van grote waarde is voor het onderzoek.  
 
§5.3 Interviews P&O’ers 
In deze paragraaf wordt kort weergegeven welke antwoorden de P&O’ers van andere OMO scholen 
hebben gegeven per onderwerp. Dit betreft zoals aangegeven de antwoorden van 12 P&O’ers.   
 
Op welke manier ben jij betrokken bij de gesprekscyclus? 
9 P&O’ers geeft aan betrokken te zijn vanuit een beleid makende danwel adviserende rol. Zij 
monitoren of de cyclus uitgevoerd wordt zoals afgesproken en adviseren leidinggevende en 
medewerker indien gewenst. 
2 P&O’ers hebben een meer uitvoerende rol in de cyclus en beheren het proces. 1 P&O’er is vrijwel 
niet betrokken en laat het volledig aan de leidinggevenden over. Deze P&O’er heeft om die reden 
geen antwoord gegeven op de verdere vragen.   
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Loopt de gesprekscyclus goed en conform beleid volgens jou? 
6 P&O’ers geven aan dat de gesprekscyclus (redelijk) goed loopt en grotendeels conform beleid. 1 
P&O’er geeft expliciet aan dat de cyclus qua planning wel goed loopt, maar dat de inhoud van de 
gesprekken nog te wensen over laat (later meer hierover). 4 maal wordt aangegeven dat het niet 
echt goed loopt, danwel niet geheel conform OMO beleid (“Nee loopt niet goed, vele medewerkers 
hebben al vele jaren geen gesprek gehad.”, “Door de platte organisatiestructuur is het niet mogelijk 
om jaarlijks met elke werknemer een functioneringsgesprek te voeren.”).  
 
Wie voert de gesprekscyclus uit? 
In alle gevallen voert de leidinggevende de cyclus uit; soms wordt expliciet de direct leidinggevende 
genoemd en soms de directeur.  
 
Lees jij als P&O’er de ondertekende gespreksverslagen door?  
Door slechts 3 P&O’ers worden niet standaard de gespreksverslagen doorgelezen. Dit doen zij alleen 
als er aanleiding toe is of het hen gevraagd wordt. 
De anderen lezen wel altijd de gespreksverslagen door en schatten op basis daarvan de kwaliteit van 
de gesprekken in.  
 
Wat is de kwaliteit van de gesprekken, gebaseerd op de gespreksverslagen? 
4 P&O’ers is van mening dat de kwaliteit van de gesprekken, gebaseerd op de gespreksverslagen, 
best goed is. 5 van de 9 die de gespreksverslagen doorlezen is echter de mening toegedaan dat de 
verslagen niet goed zijn: een plan van aanpak ontbreekt, doelstellingen zijn niet SMART 
geformuleerd, aanspreken op ‘tekortkomingen’ gebeurt vrijwel niet, het formulier is heel kort en 
bondig ingevuld. Zij vermelden daarbij wel dat de kwaliteit van de gesprekken best op orde kan zijn, 
maar dat dit niet terug te lezen is in de gespreksverslagen.  
 
Waar zitten verbetermogelijkheden? 
3 P&O’ers benoemen dat het formulier en het keurslijf vanuit cao OMO beperkend werkt: meer focus 
op aanspreken op gedrag, aansluiten bij schoolontwikkelingsdoelen en sturen op professionaliteit 
zou een gerichtere manier van verslaglegging met zich meebrengen. 
5 ondervraagden ziet verbetermogelijkheden door het trainen van leidinggevenden in het voeren van 
de gesprekken: leren aanspreken op gedrag en aansluitend concrete afspraken hierover maken, 
waarop minimaal in het volgende gesprek teruggekomen wordt.  
1 P&O’er meent dat het proces rondom digitalisering nog een heet hangijzer is voor leidinggevenden 
en 1 P&O’ers plaatst de opmerking dat we meer moeten uitgaan van eigenaarschap van de 
medewerker. De medewerker is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn of haar gesprekscyclus, 
niet de leidinggevende. 
 
Wat is de mening van de leidinggevenden over de gesprekscyclus? 
Op 3 scholen zijn de leidinggevenden behoorlijk positief over de gesprekscyclus. Ze zien de noodzaak 
in van de cyclus en vinden het platform dat de gesprekscyclus hen biedt om stil te staan bij het 
functioneren en de ontwikkeling van medewerkers prettig. Door 3 P&O’ers wordt geantwoord dat de 
leidinggevenden vooral klagen over de tijd die het hen kost, met name de verslaglegging. Op 3 
scholen zijn de leidinggevenden overwegend negatief: de formulieren vindt men niet handzaam en 
op sommige punten zelfs onduidelijk (bijvoorbeeld wat bedoeld wordt met disposities), zij ervaren 
het als een ‘moetje’ en erkennen dat het niet goed loopt.  
Tot slot wordt genoemd dat men een jaarlijks gesprek voor goed functionerende medewerkers niet 
nodig vindt. Dan wordt het gesprek wat gekunsteld en dient het geen doel meer.  
 
Vragen de leidinggevenden wel eens hulp bij de uitvoering van de gesprekscyclus en welke hulp? 
Op slechts 2 scholen vragen de leidinggevenden niet om hulp bij de uitvoering van de gesprekscyclus. 
Op de overige 10 scholen wordt hulp gevraagd op verschillende gebieden: bij lastige cases, bij het 
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digitale systeem (Biomonitor), bij verbeterplannen, bij rechtspositionele zaken, bij het invullen van 
de formulieren etc. 
 
Wat doet jullie school eraan om de gesprekscyclus te optimaliseren? 
Wat men onder optimaliseren verstaat, verschilt per school. Dit hangt af van de manier waarop de 
gesprekscyclus momenteel op de school wordt uitgevoerd: een aantal P&O’ers zou al blij zijn als er 
een keer per jaar een formeel gesprek gevoerd wordt met iedere medewerker, bijvoorbeeld op basis 
van een lesbezoek. Andere scholen zien als optimaliseren het komen tot concrete afspraken en 
daarop sturen door leidinggevenden. Een aantal P&O’ers benoemt het naleven van de afspraken en 
met elkaar (leidinggevenden onderling) komen tot verbeteringen in de uitvoering van de cyclus. En 1 
school streeft ernaar het ondersteunende systeem, Biomonitor, optimaler te benutten.  
 
In hoeverre spreken de leidinggevenden hun medewerkers aan op professioneel gedrag? 
De helft van de ondervraagden geeft aan dat het aanspreken van medewerkers op professioneel 
gedrag zeker in voldoende mate gebeurt door de leidinggevenden. Met name de laatste jaren zijn 
hier verbeterslagen in gemaakt, al dan niet door middel van trainingen met acteurs. 3 P&O’ers zien 
dit nog zeker als verbeterpunt, ook het stimuleren van collega’s onderling om elkaar aan te spreken 
op professioneel gedrag. Een aantal P&O’ers is te weinig betrokken of heeft te weinig formulieren 
gezien om hierop antwoord te kunnen geven. 
 
Welk advies kun je mij geven betreffende ‘aanspreken op gedrag door leidinggevenden’? 
De rode draad in het advies van de P&O’ers is dat leidinggevenden toch wel echt de belangrijkste rol 
spelen in het aanspreken op professioneel gedrag. De adviezen zijn samen te vatten in:  

- Train de leidinggevenden in het geven van feedback, in gespreksvoering (o.a. luisteren, 
samenvatten, doorvragen) en in het voeren van POP gesprekken.  

- Stimuleer dat de leidinggevende de medewerker direct aanspreekt indien relevant en niet 
wacht tot er een gesprek gepland is. 

- Houd de leidinggevende een spiegel voor en doordring hem/haar van het belang het goede 
voorbeeld te geven. 

- Zorg ervoor dat leidinggevenden ook collega’s betrekken in het aanspreken: niet alleen 
leidinggevenden geven feedback, ook collega’s kunnen elkaar feedback geven. 

- Coach de leidinggevenden en sluit eventueel aan bij de gesprekken indien gewenst; help hen 
in te zien dat meestal problemen niet vanzelf oplossen, maar verergeren als er niets aan 
gedaan wordt. 

 
Hoofdstuk 6: Conclusies en discussie  
 
In dit hoofdstuk worden antwoorden gegeven op de deelvragen en op de onderzoeksvraag, 
aanbevelingen gedaan voor de organisatie, discussiepunten aangegeven en suggesties gedaan voor 
vervolgonderzoek.  
 
§6.1 Antwoorden op onderzoeksvraag en deelvragen 
De overkoepelende onderzoeksvraag luidt: Hoe kunnen we de kwaliteit van de gesprekken die 
gevoerd worden in het kader van de gesprekscyclus zodanig verbeteren dat medewerkers 
aangesproken worden op hun professionele gedrag? 
Met professioneel gedrag bedoelen we het functioneren van de medewerker in zijn 
beroepsuitoefening. 
 
De centrale vraagstelling heeft dus al thema hoe we tot een kwalitatief goede gesprekscyclus kunnen 
komen, waarin leidinggevenden met medewerkers spreken over het professionele gedrag dat zij 
vertonen.  
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De vragen die bijdragen aan de beantwoording van deze onderzoeksvraag, zijn:  
o Wat bedoelen we in onze organisatie met ‘aanspreken op professioneel gedrag’? 
o Wat verstaan we onder de gesprekscyclus? 
o Hoe wordt de gesprekscyclus kwalitatief goed doorlopen?  
o Welke belemmeringen ervaren leidinggevenden bij het aanspreken van medewerkers 

op professioneel gedrag?  
o Welke aanbevelingen zijn er te geven voor het oplossen/verminderen of zelfs 

wegnemen van deze belemmeringen?  
 
Het antwoord op deelvraag 1, 2 en 3 is reeds gegeven in de literatuurstudie en in dit hoofdstuk wordt 
hiervan een beknopte samenvatting gegeven.  
 
§ 6.1.1 Deelvraag 1: wat bedoelen we in onze organisatie met ‘aanspreken op professioneel gedrag’? 
In onze organisatie bedoelen we met aanspreken op professioneel gedrag: het geven van directe 
feedback over verantwoordelijkheden, gedrag en resultaat door de ene professional aan de andere 
professional met als doel dit gedrag bij te sturen, zodat de ontvanger van de feedback zich in de 
toekomst anders gedraagt.  
 
§ 6.1.2 Deelvraag 2: wat verstaan we onder de gesprekscyclus? 
We verstaan onder de gesprekscyclus de cyclus van 1 formeel gesprek per jaar, in de volgorde 
functioneringsgesprek – functioneringsgesprek – beoordelingsgesprek. De gesprekscyclus vormt een 
platform om te werken aan de ontwikkeling van medewerkers, zodat zij een bijdrage kunnen leveren 
aan de realisatie van de visie van een school. Tijdens deze gesprekken staat de medewerker samen 
met de leidinggevende formeel stil bij de ontwikkeling, het functioneren, de professionaliteit, de 
realisatie en het welbevinden van de medewerker.  
 
§ 6.1.3 Deelvraag 3: hoe wordt de gesprekscyclus kwalitatief goed doorlopen?  
De gesprekscyclus wordt kwalitatief goed doorlopen, als tijdens de gesprekken aandacht wordt 
besteed aan het functioneren van de medewerker op hoofdtaken van de functie (arbeidsinhoud), 
alsook aan de arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, professionalisering, persoonlijke 
ontwikkeling, realisatie (de bijdrage van de medewerker aan de visie, missie en doelstellingen van de 
school) en competenties gelinkt aan de beroepswaarden en disposities. Kortom: als aandacht wordt 
besteed aan het professionele gedrag van de medewerker en aanspreken op professioneel gedrag 
een regulier onderdeel van de gesprekken is geworden.  
 
§ 6.1.4 Deelvraag 4 en 5: belemmeringen en aanbevelingen 
Het antwoord op deelvraag 4 (Welke belemmeringen ervaren leidinggevenden bij het aanspreken 
van medewerkers op professioneel gedrag?) en deelvraag 5 (Welke aanbevelingen zijn er te geven 
voor het oplossen/verminderen of zelfs wegnemen van deze belemmeringen?) is via een gerichte 
analyse van de resultaten te achterhalen. De antwoorden op deze deelvragen worden gecombineerd, 
omdat dan per ervaren belemmering meteen aangegeven kan worden wat er gedaan kan worden om 
de belemmering te verminderen of zelfs weg te nemen. Om beter te visualiseren wat de 
aanbevelingen zijn, zijn deze in de alinea’s schuingedrukt en aan het einde van dit hoofdstuk in een 
tabel bijeen geplaatst.  
 

 Observaties en interviews leidinggevenden 
Leidinggevenden is rechtstreeks de vraag gesteld “Wat zou jou helpen om het aanspreken op 
professioneel gedrag te doen toenemen?”. Een viertal leidinggevenden geeft aan geen 
belemmeringen te ervaren en het juist als hun kwaliteit te beschouwen om medewerkers aan te 
spreken op gedrag en feedback te geven. Een andere leidinggevende geeft geen duidelijke 
belemmering aan, maar vertelt dat ze samen met medewerkers een prioriteitenschema opstelt. Dat 
helpt haar om de medewerkers erop aan te spreken als ze het door hen zelf samengestelde schema 
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niet aanhouden. Dit is overigens in lijn met hetgeen in de literatuurstudie genoemd is over het 
Rijnlands model: in onderling overleg wordt bepaald wat de medewerker voor het gezamenlijke 
resultaat van de organisatie kan betekenen (Peters & Weggeman, 2012).  
Van de leidinggevenden die wel belemmeringen ervaren, geeft een viertal aan dat deze belemmering 
zit in tijdgebrek. Zij benoemen dat zij hier zelf het meeste in kunnen doen, namelijk dit item 
prioriteren in hun agenda. Ook uiten zij de behoefte zich verder te bekwamen in deze 
gespreksvoering, hetgeen onder andere door een training in gang gezet kan worden.  
Een ander viertal geeft aan dat zij er behoefte aan heeft dat de schoolleiding één duidelijke lijn trekt 
en concreet aangeeft hoe hoog de lat ligt. Binnen OMO is een document genaamd ‘Matrix 
competenties en competentieniveaus docentfuncties’ (zie Bijlage 3) opgesteld, welke per 
docentcompetentie inzichtelijk maakt op welk niveau geacteerd moet worden in de verschillende 
docentfuncties (LB, LC, LD en LE). Indien de scholen deze competentiematrix als standaard hanteren in 
de gesprekscyclus, is voor eenieder duidelijk hoe hoog de lat ligt en wanneer je als medewerker wel of 
niet op het gewenste niveau functioneert. Hier is tevens voor te pleiten in het kader van promotie 
naar een hogere functie, omdat dit ook concreet in beeld brengt wie hiervoor in aanmerking komt.  
Deze leidinggevenden uiten ook dat zij behoefte hebben aan een open cultuur en klimaat binnen het 
team van docenten en het management team van de school. Zij geven aan hier zelf een grote rol in 
te spelen, omdat zij zelf deel uitmaken van het management team van de school en dit in hun 
management teamoverleg blijven agenderen. Het scholengroepbrede streven is om aanspreken op 
gedrag gemeengoed te maken, ook tussen collega’s onderling, zodat er een cultuur ontstaat waarin 
men met elkaar praat in plaats van over elkaar. Het in de literatuurstudie aangehaalde onderzoek 
van Doekhi (2012) benadrukt dat dit ten goede komt aan het primaire proces en dus aan het 
gezamenlijke belang van de scholengroep.  
Door de overige 2 leidinggevenden worden verschillende belemmeringen aangegeven: een van hen 
heeft behoefte aan het af en toe laten observeren van een gesprek, zodat de door hem toegepaste 
gesprekstechnieken objectief bekeken en geëvalueerd kunnen worden. Hierin neemt hij zelf het 
voortouw, door zo nu en dan te vragen of een observator wil aansluiten bij een gesprek en hem 
naderhand van feedback wil voorzien. De ander geeft aan het als belemmering te ervaren dat de 
relatie met de medewerkers die hij aanspreekt op hun gedrag, daardoor onder druk komt te staan. 
Hij heeft in ieder geval het gevoel dat het aanspreken op gedrag gevolgen kan hebben voor de relatie 
en kiest er daarom soms voor om maar niet te direct feedback te geven aan medewerkers. Hij zou 
zich daarin graag ontwikkelen en denkt dat een training hierin zou helpen.  
 
Naast de belemmeringen die de leidinggevenden zelf zeggen te ervaren, zijn uit het 
resultatenhoofdstuk nog meer belemmeringen te destilleren. Deze geef ik weer, tezamen met 
aanbevelingen om deze belemmeringen te verminderen of weg te nemen.  
 
Uit de geobserveerde gesprekken komt naar voren dat het geven van en vragen om feedback niet 
door alle leidinggevenden consequent gebeurt. Ook het structureren van het gesprek en het maken 
van concrete afspraken wordt wel eens nagelaten. Overigens door slechts 2 leidinggevenden, dus 
door het gros van de geobserveerde leidinggevenden wordt dit wel gedaan. Deze zaken (feedback 
geven en vragen, structureren van het gesprek en maken van concrete afspraken) zijn wel relevante 
zaken bij het aanspreken van medewerkers op hun professionele gedrag. Een extra scholing hierin 
zou soelaas kunnen bieden.  
 
Uit de interviews met de leidinggevenden, kan ik aanvullende belemmeringen opmaken. Zo komt bij 
1 leidinggevende naar voren dat hij zijn feedback heel voorzichtig geeft, omdat hij bang is dat de 
medewerker anders emotioneel wordt. De belemmering bij het aanspreken op gedrag is in dit geval 
het voorkomen van escalatie van de situatie. Het is echter niet verstandig om aanspreken op gedrag 
dan maar niet te doen, omdat we streven naar een professionaliseringscultuur en het aanspreken op 
professioneel gedrag daaraan bijdraagt, zoals in de literatuurstudie omschreven (Veltkamp, 2011). 
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Scholing in het voeren van moeilijke gesprekken en de-escalerende gesprekstechnieken is daarom aan 
te bevelen.  
Door een viertal leidinggevenden wordt aangegeven dat zij niet verwachten dat de medewerker het 
gedrag volledig zal aanpassen naar aanleiding van het gesprek, omdat het getoonde gedrag te maken 
heeft met het karakter van de medewerker. Het weerhoudt de leidinggevenden er niet van om de 
medewerker toch aan te spreken op gedrag, maar zij moeten voorkomen dat ze het er daarna bij 
laten zitten, “omdat de medewerker toch niet zal veranderen”. Het verdient aanbeveling hen te leren 
hoe ze dit gedrag toch kunnen ombuigen, ondanks dat het te maken heeft met eventuele 
diepgewortelde overtuigingen van de medewerker.  
 
Er komen nog wat andere kwesties naar voren komen in de interviews die niet zozeer te maken 
hebben met het aanspreken op gedrag. 
Een van deze zaken is de administratie die met de gesprekscyclus gemoeid is. Leidinggevenden 
vinden deze administratieve handelingen een zeer intensieve en tijdrovende bezigheid en geven aan 
er moeite mee te hebben om de verslaglegging tijdig en volledig af te handelen (8 van hen 
benoemen dit expliciet). Dit verklaart waarom ik tijdens het observeren van de gesprekken wel 
degelijk heb gezien dat het aanspreken op professioneel gedrag van medewerkers plaatsvindt, maar 
dit soms in de gespreksverslagen niet terug lees. Uit de beschikbare data kan ik daarom concluderen 
dat de inhoud van het gesprek en de verslaglegging van het gesprek niet altijd volledig 
overeenkomen en dat het ontbreken van het aanspreken op gedrag niet zozeer zit in hetgeen 
mondeling besproken wordt, maar in hetgeen vervolgens schriftelijk vastgelegd wordt (of beter 
gezegd: niet vastgelegd wordt). Echter, omdat in het kader van dossieropbouw (zowel positief voor 
bijvoorbeeld een promotie, als negatief voor bijvoorbeeld disfunctioneren) zaken zwart op wit 
moeten staan, is het van belang dat het verslag een correcte weergave van het gesprek is. Om dit te 
bewerkstelligen, kan de leidinggevende aan het eind van het gesprek met de medewerker afstemmen 
wat op welke manier in het gespreksverslag verwerkt wordt. De leidinggevende zou de vraag kunnen 
stellen: “Wat vind je ervan als we het op deze manier in het verslag verwerken?”. Het de medewerker 
zelf laten doen, zodat deze echt eigenaar is van het verslag (en uiteindelijk van het gesprek en de 
cyclus), is de volgende stap die past binnen de Rijnlandse manier van organiseren.   
 
Verder geven 2 leidinggevenden aan het lastig te vinden om de gesprekken aan elkaar te koppelen: 
zij ervaren het soms als op zichzelf staande gesprekken, in plaats van een integraal, elkaar 
versterkende cyclus. Dit zou verholpen kunnen worden, door consequent aan het eind van elk gesprek 
SMART geformuleerde doelstellingen met elkaar af te spreken en in het volgende gesprek in de cyclus 
met het bespreken van die doelstellingen te starten.  
 
Het wegzetten van een goede POP, zeker bij medewerkers die al lang in dezelfde functie werkzaam 
zijn, wordt ook door meerdere leidinggevenden als moeilijk ervaren. Deze 2 leidinggevenden zouden 
gebaat zijn bij een training gericht op het opstellen van een POP; daarin leren ze hoe ze medewerkers 
kunnen uitdagen om na te denken over hun persoonlijke ontwikkeling en hiervoor concrete doelen op 
te stellen.  
 
Wat niet als belemmering wordt weergegeven, maar wel een interessante constatering is vanuit de 
interviews met leidinggevenden, is dat het bepalen van het vertonen van (voldoende) professioneel 
gedrag op verschillende manieren gebeurt: zo trekt iets meer dan de helft van de leidinggevenden 
die conclusie op basis van het observeren van de dagelijkse praktijk en zijn/haar intuïtie; de anderen 
gebruiken hardere data voor deze conclusie, zoals de leerling enquête, werkkaders, aantal ontvangen 
klachten en lesobservaties. Voor medewerkers maakt het dus verschil of ze door een leidinggevende 
uit de eerste of uit de tweede groep worden beoordeeld en eigenlijk zou hierin binnen de 
scholengroep één lijn moeten worden getrokken. Hiermee hangt samen dat de insteek van de 
gesprekken verschillend is: de ene leidinggevende hanteert als vertrekpunt voor het gesprek de 
lesobservatie, de andere leidinggevende hanteert hiervoor de zelfevaluatie. Het gros doorloopt het 
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formulier en laat de input van derden (zoals leerlingen en collega’s vanuit de 360 graden feedback 
die via Biomonitor ingezet kan worden) buiten beschouwing. Afspraken hierover zijn wel gemaakt, 
namelijk dat bij ieder eerste functioneringsgesprek in de cyclus de 360 graden feedbacktool ingezet 
wordt en dat bij docenten voor aanvang van ieder functioneringsgesprek een lesobservatie 
plaatsvindt, maar blijkbaar wordt dit niet consequent uitgevoerd. Een duidelijke definitie van 
professioneel gedrag (inclusief hoe dit te meten) en een duidelijke richtlijn voor instrumenten die 
moeten worden ingezet, zou helpen in het trekken van één lijn binnen onze scholengroep.  
 

 Interviews P&O’ers 
Uit de interviews met de P&O’ers komt naar voren welke uitdagingen andere OMO scholen ervaren 
bij de uitvoering van de gesprekscyclus, welke acties zij daarop uitzetten en welke tips zij voor onze 
scholengroep hebben. 
 
Vanuit deze interviews valt te concluderen dat op het gros van de OMO scholen de inhoud van de 
gesprekken nog verbetering behoeft. De verbeterpunten die genoemd worden zijn: 

- Het ontbreken van een plan van aanpak. 
- Het niet SMART formuleren van doelstellingen. 
- Het niet aanspreken op ‘tekortkomingen’ van medewerkers. 
- Het te kort en bondig invullen van het formulier.  

De geïnterviewden plaatsen daarbij de kanttekening dat de inhoud van de gesprekken best goed zou 
kunnen zijn, maar dat dit niet terug te zien is in de gespreksverslagen. Dat komt overeen met mijn 
eigen constatering: dat de leidinggevenden hun medewerkers wel aanspreken op hun gedrag, maar 
dat dit in de gespreksverslagen vaak niet (duidelijk) terug te lezen is.  
De P&O’ers noemen als mogelijke hierop uit te voeren acties: 

- Het aanpassen van het formulier dat vanuit OMO ter beschikking wordt gesteld. 
- Het trainen van leidinggevenden in het voeren van gesprekken in het aanspreken van 

medewerkers op gedrag en het vastleggen van SMART doelstellingen. 
- Het meer eigenaar maken van de medewerker van zijn/haar eigen gesprekscyclus.  

Op die manier wordt de medewerker er zelf voor verantwoordelijk dat het gesprek wordt gevoerd, dat 
het op de juiste manier wordt gevoerd en dat de verslaglegging een juiste weergave is van het 
gesprek. Dit is in lijn met de Rijnlandse manier van denken in onze scholengroep, zoals in de 
literatuurstudie (Peters & Weggeman, 2012) is genoemd.  
 
Op meerdere OMO scholen geven de leidinggevenden aan dat het voeren van een jaarlijks gesprek 
met een goed functionerende medewerker onnodig is. Dit proef ik ook uit de interviews met de 
leidinggevenden van onze scholengroep: een aantal van hen geeft aan het lastig te vinden om de 
diepte in te gaan met een medewerker die goed functioneert, alsook met een medewerker die al vrij 
lang in dezelfde functie werkzaam is en zelf aangeeft het wel prima te vinden zo en niets meer te 
willen ontwikkelen. Dit kan gekoppeld worden aan leidinggevenden die er moeite mee hebben om 
met hun medewerker een goede POP weg te zetten: aanbevolen wordt hen hiervoor een training te 
laten volgen.  
 
De P&O’ers die aangeven dat het aanspreken van medewerkers op professioneel gedrag door 
leidinggevenden reeds voldoende gebeurt, zeggen dat veelal bereikt te hebben door het trainen van 
de leidinggevenden met behulp van acteurs. Deze acteurs bewerkstelligen dat leidinggevenden hun 
valkuilen ervaren, in plaats van dat het hen alleen maar verteld wordt. Om een cultuur van elkaar 
aanspreken op gedrag te realiseren, moeten ook collega’s onderling het gangbaar gaan vinden om 
elkaar feedback te geven. Zoals in de literatuurstudie (Doekhi, 2012) aangegeven, speelt goed 
voorbeeldgedrag door leidinggevenden hierin een belangrijke rol.  
 
Bij de tips van de P&O’ers voor onze scholengroep staat met stip op 1: het trainen van 
leidinggevenden in: 
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- Het geven van feedback. 
- Gesprekstechnieken. 
- Het formuleren van SMART doelstellingen. 
- Het voeren van POP gesprekken.  

Als tweede overkoepelende tip wordt gegeven “Het betrekken van collega’s bij het geven van 
feedback”. Deze 2 zaken zijn in lijn met hetgeen ik concludeer uit de observaties van en interviews 
met de leidinggevenden van onze scholengroep.  
 
§ 6.1.5 Antwoord op onderzoeksvraag 
Samenvattend zijn de aanbevelingen genoemd in Tabel 4 te geven voor het oplossen/verminderen of 
zelfs wegnemen van de belemmeringen die leidinggevenden ervaren bij het aanspreken van 
medewerkers op hun professionele gedrag. Deze aanbevelingen zijn onderverdeeld in acties die de 
leidinggevende zelf kan uitvoeren en acties die door de scholengroep kunnen worden uitgevoerd. Dit 
is tevens het antwoord op de onderzoeksvraag ‘Hoe kunnen we de kwaliteit van de gesprekken die 
gevoerd worden in het kader van de gesprekscyclus zodanig verbeteren dat medewerkers 
aangesproken worden op hun professionele gedrag?’.  
Tabel 4 
Aanbevelingen voor wegnemen belemmeringen 
Leidinggevende Scholengroep 

- (Agenda technisch) prioriteit geven aan 
het item ‘aanspreken op 
gedrag/feedback geven’. 

- Op reguliere basis met iedere 
medewerker een kort, (in)formeel 
gesprek voeren. 

- Planning van de gesprekken het hele 
schooljaar door, niet alle gesprekken 
tussen de mei- en zomervakantie willen 
voeren. 

Organiseren van een training met inzet van 
acteurs, gericht op:  

- Gesprekstechnieken. 
- Feedback geven. 
- De-escaleren. 
- Moeilijke gesprekken voeren. 
- POP opstellen. 
- SMART formuleren van doelstellingen. 

Stimuleren van open cultuur en klimaat binnen 
het team van docenten en het management 
team van de school door dit in het eigen 
management teamoverleg blijvend te 
agenderen en voorbeeldgedrag te tonen. 

Eén lijn trekken in hoe hoog de lat ligt via 
standaardiseren gebruik ‘Matrix competenties 
en competentieniveaus docentfuncties’. 

Laten observeren van een gesprek en daarop 
feedback vragen. 

Onder de aandacht brengen van afspraken 
omtrent het gebruik van de zelfevaluatie en 
lesobservatie door een richtlijn op te stellen 
voor het gebruik van deze instrumenten. 

Prioriteitenschema opstellen met medewerkers 
en hen daarop aanspreken indien relevant. 

Opstellen van een duidelijke definitie van 
professioneel gedrag en hoe dit te meten. 

Gesprekstechnieken toepassen (doorvragen, 
confronteren, geven van en vragen om 
feedback, structureren en concretiseren van 
afspraken). 

Werkgroepje samenstellen met een 
vertegenwoordiging van de 4 scholen van onze 
scholengroep voor het aanpassen van het 
formulier functioneringsgesprek. 

Aan het eind van het gesprek met de 
medewerker afstemmen hoe een en ander in 
het verslag wordt verwerkt. 

Stimuleren eigenaarschap van medewerkers 
door henzelf de 360 graden feedback te laten 
uitzetten en het verslag te laten opstellen (met 
check door leidinggevende, voordat de 
handtekeningen gezet worden). 

 
§ 6.2 Discussiepunten  
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Een discussiepunt in dit onderzoek is dat de conclusies en aanbevelingen voornamelijk geldig zijn 
voor en van toepassing zijn op onze scholengroep. De antwoorden op de eerste 3 onderzoeksvragen 
zijn wel relevant voor alle OMO scholen, omdat als onderzoeksactiviteit tekstbronnen zijn 
bestudeerd die van kracht zijn binnen heel Ons Middelbaar Onderwijs.  
Het echte praktijkonderzoek gedeelte is echter specifiek op onze scholengroep gericht, omdat ik bij 
de leidinggevenden van onze scholengroep heb geobserveerd en hen heb geïnterviewd. De 
resultaten uit deze onderzoeksactiviteiten zijn daarmee redelijk subjectief en persoonsgebonden. Dit 
wordt echter enigszins genuanceerd doordat ik heel gevarieerd en veel heb geobserveerd; daarom 
kan ik met enige geldigheid stellen dat mijn observaties een behoorlijk compleet beeld geven. 
Daarnaast heb ik ervaringen van andere P&O’ers binnen OMO, en dus ervaringen binnen andere 
OMO scholen, meegenomen in de beantwoording van deelvraag 4 en 5. Dat maakt de conclusies ook 
in zekere mate relevant voor andere OMO scholen, maar zoals gezegd is de uitkomst van dit 
onderzoek vooral bedoeld voor onze eigen scholengroep.  
Deze constatering is inherent aan praktijkonderzoek: dat heeft doorgaans een context gebonden 
aard en de conclusies en aanbevelingen zijn voornamelijk in de onderzochte situatie toepasbaar. Wel 
kunnen deze conclusies en aanbevelingen de opmaat vormen voor anderen om hetzelfde te gaan 
onderzoeken met mijn resultaten als vergelijkingsmateriaal. 
 
Een tweede discussiepunt is of de gesprekken wel echt authentiek gevoerd zijn, zowel door de 
leidinggevende als door de medewerker, omdat ik aanwezig was als observator. Hoewel beide 
partijen in vrijwel alle gevallen aangaven zich niet gestoord te hebben aan mijn aanwezigheid en de 
leidinggevenden specifiek benoemden dat deze manier van gespreksvoering kenmerkend was voor 
hen, is het niet te toetsen of het gesprek anders was verlopen als ik er niet bij aanwezig was geweest.  
 
Tot slot is een inhoudelijk discussiepunt dat ik aan het einde van mijn onderzoek constateerde dat 
het ‘probleem’ mogelijk niet zozeer zit in het aanspreken op gedrag, maar voor een deel ook in de 
verslaglegging. Hoewel in tabel 4 al een mogelijke oplossing genoemd wordt voor dit euvel, heb ik 
het niet onderzocht. Daarom zou dit input voor een volgend onderzoek kunnen zijn: hoe nemen we 
die belemmeringen weg? Hoe zorgen we ervoor dat het gesprek goed wordt vastgelegd/ 
gedocumenteerd?  
 
§ 6.3 Suggesties voor vervolgonderzoek 
Voor toekomstig onderzoek is het interessant in te gaan op de volgende thema’s:  

- Toetsen of de gemaakte afspraken daadwerkelijk worden nagekomen en waarom wel of niet.   
- Nagaan wat de beleving is van de medewerker:  

o Hoe ervaart de medewerker de feedback van de leidinggevende op zijn/haar gedrag?  
o Voelt hij/zij zich aangesproken op professioneel gedrag?  
o Gaat hij/zij dit gedrag vervolgens aanpassen? 
o Waarom zeggen medewerkers soms ja, maar ‘doen’ ze nee? Is mogelijk de feedback 

niet helder?  
- Is het handig een bepaald opbrengstgericht kader te hanteren, zoals een jaarlijkse audit 

(waarin de 5 rollen van de docent terugkomen, zoals door 1 leidinggevende genoemd het 
interview)? Is dat een handige manier om de gesprekscyclus te koppelen aan 
opbrengstgericht werken?  

- Zit het ontbreken van ‘aanspreken op gedrag’ eigenlijk niet in het ontbreken in het gesprek 
zelf, maar voornamelijk in de verslaglegging van dat betreffende gesprek? Onderwerp van 
onderzoek zou, zoals in de discussie genoemd, kunnen zijn: hoe bevorderen we dat het 
gesprek goed wordt vastgelegd/gedocumenteerd? 
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Bijlage 1: Interviewformulieren en observatieschema  
 

1) Voorafgaand aan het bijwonen van het gesprek, met de leidinggevende bespreken:  
- Wat gaat goed bij deze medewerker? 
- Waar zitten verbeterpunten? 
- Wat (welk professioneel gedrag) zou je willen bespreken?  

 
2) Observatieschema 

Gesprekstechnieken 
Doorvragen 
- bij voorkeur open gesteld 
- aansluitend op wat de mw zojuist heeft gezegd 
- waar nodig  
- juist gedoseerd 
  
Confronteren 
- weergave tegenstrijdige uitspraken of gevoelens van mw 
- weergave discrepanties uitspraken en gedrag 
- weergave discrepanties tussen het beeld van de lg van de mw en zijn presentatie 
- verheldert foutieve of gebrekkige informatie van de mw  
- juiste intonatie (veronderstellend) 
- geen waardeoordelen 
- waar nodig 
- juist gedoseerd  
 
Geven van feedback 
- weergave concreet gedrag mw 
- weergave eigen beleving van gedrag mw 
- weergave motivering van eigen beleving 
- weergave hoe lg het anders wil zien 
- uitnodigend gesteld (vragen hoe de mw dit ziet) 
- geen waardeoordelen 
- concreet en in de hier-en-nu-situatie 
- waar nodig 
- juist gedoseerd 
 
Vragen om feedback 
- open of gesloten vragen 
- geeft mw inzicht in gedachten lg 
- waar nodig 
- juist gedoseerd 
 
Structureren 
- ordent en stuurt het gesprek 
- duidelijk en inzichtelijk voor mw 
- waar nodig  
- juist gedoseerd  
Worden afspraken gemaakt? En op papier gezet?  (Ook: later verslagen checken) 
 

3) Aan beide partijen na het gesprek vragen:  
- Heb je je gestoord aan mijn aanwezigheid?  
- Heb je nu andere antwoorden gegeven dan wanneer ik er niet bij zou zijn geweest?   



 
4) Interview leidinggevenden 

Basisgegevens  
- Naam 
- Datum en tijd 
- Plaats 

 
Inleiding 
- Doel interview 
- Tijdsduur interview 
- Vervolg (wat doe ik met de data en hoe koppel ik de resultaten terug)  

 
Interview vragen  

 
Gesprek zelf 
1) Hoe vond je het gesprek gaan? Koppeling maken met observatielijst, bv ‘had je het idee 

dat je aansloot op wat de medewerker vertelde?’.  
2) Is dit (deze manier van gespreksvoering/aanspreken op professioneel gedrag) 

kenmerkend voor jou? 
3) Heb je het idee dat de medewerker zijn gedrag gaat aanpassen na dit gesprek? 
 
Gesprekscyclus  
4) Wat vind je van de gesprekscyclus? 
5) Wat vind je goed gaan tijdens de gesprekken? 
6) Wat vind je lastig tijdens de gesprekken? 
7) Hoe reflecteer je op de gesprekken?  

 
Professioneel gedrag 
8) Wat versta je onder professioneel gedrag van je medewerkers? 
9) Hoe bepaal je of je medewerkers (voldoende) professioneel gedrag vertonen? 
10) Welke consequenties heeft het als ze te weinig professioneel gedrag vertonen?  
11) Hoe vaak kom je terug op het gesprek dat je gevoerd hebt? 
12) Op welke manier kom je terug op het gesprek dat je gevoerd hebt?  

 
Belemmeringen verminderen 
13) Wat zou jou helpen om het aanspreken op professioneel gedrag te doen toenemen?  
14) Wat kun je daar zelf in doen? 
15) Welke hulp heb je daarbij nodig?  

 



 

5) Interview P&O’ers OMO scholen  

Basisgegevens  
- Naam 
- Datum en tijd 
- Plaats 

 
Inleiding 
- Doel interview 
- Tijdsduur interview 
- Vervolg (wat doe ik met de data en hoe koppel ik de resultaten terug)  

 
Interview vragen 

 
1) Op welke manier ben jij betrokken bij de gesprekscyclus?  Indien niet betrokken: 

bedankt, maar dan zijn verdere vragen niet zinvol om te beantwoorden.  
2) Hoe gaat bij jullie de gesprekscyclus? Loopt het goed en conform beleid, volgens jou?  
3) Door wie wordt deze uitgevoerd? Wie voeren de gesprekken? 
4) Lees jij als P&O’er de gespreksverslagen door? 
5) Wat is de kwaliteit van de gesprekken, gebaseerd op de gespreksverslagen? 
6) Waar zitten verbetermogelijkheden? 
7) Wat is de mening van de leidinggevenden over de gesprekscyclus, hoor je daar wel eens 

iets over van hen? 
8) Vragen zij wel eens hulp bij de uitvoering van de gesprekscyclus en zo ja, welke hulp? 
9) Wat doet jullie school eraan om de gesprekscyclus te optimaliseren (en wat versta je 

onder optimaliseren)? 
10) In hoeverre spreken de leidinggevenden hun medewerkers aan op professioneel gedrag?  
11) Welk advies kun je mij geven betreffende ‘aanspreken op gedrag door leidinggevenden’? 

 
  


