Bestuursrapportage
Personeeltevredenheidspeiling
Basisonderwijs 2009
Stichting Grimm
Haarlem, maart 2009

PTP Bestuursrapportage Stichting Grimm

Verklaring termen en begrippen
Profileringspunten en Verbeterpunten.

De top 10 van de pluspunten wordt in de samenvatting gepresenteerd als Profileringspunten
voor de school. De top 10 van de minpunten wordt in de samenvatting gepresenteerd als
Verbeterpunten voor de school.

Referentiegroep.

De resultaten van Stichting Grimm worden per vraag vergeleken met één of meerdere
landelijke referentiegroep(en). Een referentiegroep bevat gegevens van scholen die in het
huidige of in de twee voorgaande kalenderjaren hebben deelgenomen. Het aantal
antwoorden van de referentiegroep kan per vraag variëren ten gevolge van non respons of
nieuw toegevoegde vragen.

Rubriekscores.

De vragenlijst is ingedeeld in vragenclusters of rubrieken. In de rapportage worden deze
rubrieken met elkaar vergeleken. Het gaat dan om de rubriekscores. Rubriekscores hebben dus
niet betrekking op een enkele vraag, maar op een geheel vragencluster of thema.

Satisfactie-prioriteiten matrix.

In de samenvatting wordt per cluster van vragen(rubriek) een overzicht gegeven van de mate
waarin de personeelsleden tevreden zijn alsmede het belang dat zij aan dat thema hechten.
De uitkomsten worden afgedrukt in een Satisfactie-prioriteiten matrix. De matrix geeft de
relatieve positie weer van belang en tevredenheid. De matrix biedt enerzijds inzicht in eventuele
‘punten voor profilering’, dit zijn rubrieken of thema’s die de personeelsleden zeer belangrijk
vinden en waarover zij ook zeer tevreden zijn, anderzijds zijn er eventuele ‘aandachtspunten
voor beleid’. Dit zijn de thema’s die de personeelsleden eveneens zeer belangrijk vinden, maar
waarover zij minder tevreden zijn.

Tevredenheidscijfers en Rapportcijfers.
Een Tevredenheidscijfer in de samenvatting is berekend op basis van de antwoorden op de
rubriek of cluster van vragen over het desbetreffende thema.
De twee Rapportcijfers aan het begin van de samenvatting zijn de gemiddeldes van de cijfers
die het personeel geeft bij respectievelijk vraag 107 (waardering school) en vraag 108
(waardering baan).
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Samenvatting
Achtergrondgegevens
Eerder dit jaar hebben 6 scholen van Stichting Grimm deelgenomen aan de
personeeltevredenheidspeiling. Er werden gegevens verzameld van 109 personeelsleden.
De huidige referentiegroep bevat gegevens van 9461 personeelsleden van 526 vergelijkbare
scholen.
Response
Naam
BS De Gelaarsde Kat
BS Hans en Grietje
BS Het Dappere Snijdertje
BS Jorinde en Joringel
BS Klein Duimpje
Sneeuwwitjeschool

Response
95%
96%
91%
100%
93%
90%

Stichting Grimm

94%

Algemene tevredenheid
In figuur 1 staat voor elk van de scholen het rapportcijfer (uit vraag 107) vermeld. Achter de
grafiek staat in kolom ‘n’ steeds het aantal respondenten vermeld dat de vraag heeft
beantwoord.
De rode verticale lijn representeert het rapportcijfer dat de personeelsleden in de
referentiegroep aan hun school gaven.
Figuur 1: Rapportcijfers (vraag 107)

De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de personeelsleden met de
scholen waarop zij werkzaam zijn.
Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat personeelsleden in vraag 107 aan hun school geven
is 7.6.
De scholen van bestuur Stichting Grimm scoren een gemiddelde van 7.8.
•
•
•
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Het gemiddelde rapportcijfer dat de personeelsleden van de scholen aan hun baan geven
is 8.1 (landelijk wordt de waardering voor de baan uitgedrukt met het rapportcijfer 8.0).
Van de personeelsleden geeft 96 procent aan dat men overwegend met plezier naar het
werk gaat (landelijk is dit 96%).
Verder zou 74 procent andere personen aanraden om op de school te komen werken
(landelijk is dit 68%).
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Tevredenheidscijfers per rubriek
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de tevredenheidscijfers van de scholen van
Stichting Grimm voor de twaalf rubrieken waarover aan de medewerkers vragen zijn gesteld.
De waardes in de tabel zijn van een 1 tot 4 schaal omgewerkt naar een 1 tot 10 schaal.



Er is relatief een hoge mate van ontevredenheid wanneer het tevredenheidscijfer lager is
dan 6.5; zo’n score krijgt een rood accent.
Is het tevredenheidscijfer 6.5 of hoger, dan zijn de personeelsleden relatief tevreden over
dat aspect van het onderwijs of de school. Zo’n score krijgt een groen accent

Legenda bij tabel 2:
Lager dan 6.0 = erg ontevreden
6.0 t/m 6.4 = ontevreden
6.5 t/m 7.4= tevreden
7.5 en hoger = zeer tevreden

Schoolgebouw

Schoolklimaat

Pedagogisch klimaat

Leerstofaanbod en Leermiddelen

Werkklimaat

Primaire Arbeidsvoorwaarden

Secundaire Arbeidsvoorwaarden

Loopbaanmanagement

Interne communicatie

Externe communicatie

Management

Organisatie

Tabel 2: Tevredenheidscijfers per rubriek

BS De Gelaarsde Kat

5.6

8.2

7.7

7.4

7.9

6.9

6.9

8.0

7.7

8.1

8.4

7.6

BS Hans en Grietje

7.9

6.7

7.0

6.9

6.7

6.6

6.7

7.5

5.6

7.3

5.7

7.1

BS Het Dappere Snijdertje

7.0

7.0

6.9

6.6

6.8

7.0

6.7

7.1

6.2

7.1

6.4

6.5

BS Jorinde en Joringel

6.1

8.1

8.0

7.2

7.1

6.8

7.2

7.5

7.4

7.8

7.2

7.5

BS Klein Duimpje

7.2

7.4

7.3

7.3

6.7

6.8

6.7

7.7

6.7

7.7

7.0

7.5

Sneeuwwitjeschool

7.5

7.0

7.0

6.4

5.9

6.4

5.6

6.6

5.5

7.2

5.8

6.7

Stichting Grimm

6.9

7.4

7.3

7.0

6.8

6.7

6.5

7.3

6.4

7.5

6.6

7.2

Referentiegroep

6.2

7.2

7.3

6.8

6.7

6.7

6.3

7.1

6.5

7.2

6.9

6.9
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Belang- en tevredenheidsscores per rubriek
In tabel 3 staat een overzicht van de belang- en tevredenheidsscores die de medewerkers aan
de scholen van Stichting Grimm geven. Indien van toepassing worden ook de belang- en
tevredenheidsscores van een vorige peiling weergegeven.
(De waardes in de tabel zijn omgewerkt van een 1 tot 4 schaal naar de meer gebruikelijke 1 tot
10 schaal.)
Tabel 3: Belang- en tevredenheidsscores
Huidige peiling
Rubriek

Vorige peiling

Belang

Tevredenheid

Belang

Tevredenheid

1. Schoolgebouw

8.1

6.9

7.7

7.7

2. Schoolklimaat

9.0

7.4

9.2

7.2

3. Pedagogisch klimaat

9.1

7.3

9.2

7.4

4. Leerstofaanbod en Leermiddelen

8.4

7.0

7.4

7.4

5. Werkklimaat

8.7

6.8

8.6

6.8

6. Primaire Arbeidsvoorwaarden

7.7

6.7

7.5

7.0

7. Secundaire Arbeidsvoorwaarden

7.2

6.5

7.1

6.6

8. Loopbaanmanagement

7.8

7.3

7.8

7.3

9. Interne communicatie

8.3

6.4

8.3

6.6

10. Externe communicatie

8.1

7.5

8.0

7.5

11. Management

8.5

6.6

8.5

6.7

12. Organisatie

8.2

7.2

8.1

7.2
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Matrix: Belang vs. tevredenheid

In de matrix hieronder worden de belang- en tevredenheidsscores per rubriek uit tabel 3 nog
eens grafisch weergegeven.
De verticale as in het diagram representeert de gemiddelde belangscore van alle scholen van
Stichting Grimm en geeft aan welke rubrieken het personeel het belangrijkst vindt.
De horizontale as staat voor de gemiddelde tevredenheidsscore en geeft aan hoe tevreden
het personeel is over deze aspecten van hun school en het onderwijs.



Als de respondenten over een aspect relatief tevreden zijn en er tevens een relatief hoog
belang aan hechten staat deze in het diagram in het kwadrant rechtsboven
Als zij een relatief hoog belang hechten aan een aspect van de scholen van uw organisatie
en relatief niet zo tevreden zijn staat zo’n aspect in het diagram in het kwadrant
rechtsonder. Dit is een aandachtspunt voor het kwaliteitsbeleid van Stichting Grimm.

De nummers bij de punten verwijzen naar
onderstaande rubrieken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Schoolgebouw
Schoolklimaat
Pedagogisch klimaat
Leerstofaanbod en Leermiddelen
Werkklimaat
Primaire Arbeidsvoorwaarden
Secundaire Arbeidsvoorwaarden
Loopbaanmanagement
Interne communicatie
Externe communicatie
Management
Organisatie

Bestuur Stichting Grimm scoort op de volgende rubrieken ‘Meer belangrijk / Meer tevreden’:
2: Schoolklimaat
3: Pedagogisch klimaat
Bestuur Stichting Grimm scoort op de volgende rubrieken ‘Meer belangrijk / Minder tevreden’:
4: Leerstofaanbod en Leermiddelen
5: Werkklimaat
9: Interne communicatie
11: Management
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Profilerings- en verbeterpunten Stichting Grimm
In onderstaande tabel wordt onder profileringspunten een overzicht gegeven van de
onderwerpen die door veel personeelsleden op de scholen van Stichting Grimm positief
gewaardeerd worden. Tussen haakjes staat het percentage tevredenen.
Onder verbeterpunten staan de onderwerpen waarover relatief veel medewerkers ontevreden
waren met tussen haakjes het percentage ontevreden respondenten.



Bij een verbeterpunt is 15% of meer ontevreden.
Bij een profileringspunt is 85% of meer tevreden.

In de tabel wordt alleen de ‘ top 10’ weergegeven.
Tabel 4: Profilerings- en verbeterpunten
Profileringspunten:

Verbeterpunten:

1.

aandacht normen en waarden (98%)

werkdruk (51%)

2.

contact met de leerlingen (98%)

effectiviteit vergaderingen (44%)

3.

informele contacten ouders (97%)

nakomen afspraken en besluiten (39%)

4.

aansluiting werk op
kwaliteit/capaciteiten (96%)

coachingsvaardigheden
schoolleider/directeur (39%)

5.

formele contacten ouders (96%)

ontspanningsmogelijkheden personeel (38%)

6.

nieuwsbrief (96%)

bespreekbaar maken problemen (31%)

7.

aansluiting werk op opleiding (94%)

8.

betrokkenheid ouders (94%)

9.

netheid binnen de school (94%)

10.

rust en orde op school (94%)
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Vergelijking met vorige peiling
Indien scholen van Stichting Grimm al eerder een PTP hebben afgenomen worden op de
volgende pagina’s vergelijking gemaakt met de tevredenheidsscores van de vorige peiling.
2 scholen/locaties in deze rapportage hebben aan een vorige peiling deelgenomen.
In de grafiek op de volgende pagina worden de huidige tevredenheidscijfers per rubriek
vergeleken met die van de vorige peiling. Het huidige tevredenheidscijfer wordt weergegeven
met behulp van een blauwe punt en staat benoemd in de kolom onder 'nu'.
De rode lijn verbindt de tevredenheidsscores van de vorige peiling met elkaar. Als de huidige
tevredenheidsscore rechts van de rode lijn ligt is er sprake van een verbetering. Indien de
blauwe punt links van de rode lijn ligt dan is er sprake van een verslechtering ten opzichte van
de vorige peiling.
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BS De Gelaarsde Kat
In vergelijking met de vorige peiling wordt de school beter beoordeeld op de rubrieken:
Schoolklimaat
+1.3
Pedagogisch klimaat
+0.4
Leerstofaanbod en leermiddelen
+0.2
Werkklimaat
+1.6
Secundaire arbeidsvoorwaarden
+0.6
Loopbaanmanagement
+1.0
Interne communicatie
+1.3
Externe communicatie
+1.0
Management
+2.5
Organisatie
+0.4
Minder goed beoordeeld wordt de rubriek:
Schoolgebouw
-0.7
De rubriek ‘Primaire arbeidsvoorwaarden’ wordt hetzelfde beoordeeld als bij de vorige peiling.

BS Hans en Grietje
In vergelijking met de vorige peiling wordt de school minder goed beoordeeld op de rubrieken:
Schoolgebouw
-0.7
Schoolklimaat
-0.8
Pedagogisch klimaat
-0.3
Leerstofaanbod en leermiddelen
-0.5
Werkklimaat
-0.3
Primaire arbeidsvoorwaarden
-0.5
Interne communicatie
-1.0
Externe communicatie
-0.5
Management
-1.4
Organisatie
-0.3
De rubrieken ‘Secundaire arbeidsvoorwaarden’ en ‘Loopbaanmanagement’ worden hetzelfde
beoordeeld als bij de vorige peiling.
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Tevredenheidspercentages en tevredenheidsscores: overzichten
Op de volgende pagina’s worden de tevredenheidspercentages en de tevredenheidsscores
van de scholen van Stichting Grimm weergegeven.
UITLEG
1. Tevredenheidsscores
Per vraag worden grafisch de gemiddelde tevredenheidsscores gegeven op een schaal van 1
t/m 4. Daarbij staat 1 voor erg ontevreden en 4 voor zeer tevreden. Aan het einde van iedere
rubriek worden de gemiddelde scores voor de gehele rubriek weergegeven in de kolom
‘Clusterscores’.
De gemiddelde score van iedere school van wordt weergegeven met behulp van een punt.
In de grafiek staat een grijze verticale balk. Deze representeert het bereik van de modale scores
van de referentiegroep. Hierin valt 50% van de scholen in de benchmark.
z
z
z

Een zwarte punt wil zeggen dat de scores van de school binnen de modale 50% valt.
Een groene punt wil zeggen dat de school beter scoort dan die modale groep.
Bij een rode punt scoort de school slechter.

Voorbeeld:

In de kolommen rechts van de grafiek staan achtereenvolgens de gemiddelde waarden (m) en het
aantal respondenten (n).

De tevredenheidspercentages maken de
verhouding tussen het percentage
tevreden en ontevreden personeelsleden
zichtbaar door middel van een
kleurcode.

Voorbeeldtabel.

In de voorbeeldtabel hiernaast ziet u per
vraag en school twee getallen en een
kleur.

aantal
personeelsleden

groepsgrootte

invloed eigen
werksituatie

2. Tevredenheidspercentages

BS De Gelaarsde Kat

72 / 28

72 / 25

59 / 38

BS Hans en Grietje

64 / 12

80 / 08

68 / 12

BS Jorinde en Joringel

95 / 05

90 / 00

90 / 00

BS Klein Duimpje

73 / 20

73 / 20

73 / 20

Stichting Grimm

83 / 10

79 / 13

75 / 15

Het getal voor de schuine streep is het
percentage tevreden respondenten. Dit
zijn medewerkers die op de vragenlijst
‘tevreden’ of ‘erg tevreden’ hebben
ingevuld.

Het getal achter de schuine streep is het
Referentiegroep Alle scholen
82 / 12
74 / 20
percentage ontevreden respondenten.
Dit zijn medewerkers die hebben aangegeven ‘ontevreden’ of ‘erg ontevreden’ te zijn.
18
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De kleur geeft de verhouding tussen beide getallen aan en wordt toegekend aan de hand van
een verhoudingsgetal. Dit getal wordt als volgt berekend:
% tevreden respondenten_______________ __ x 100 = verhoudingsgetal
(% tevreden respondenten + % ontevreden respondenten)
De verhoudingsgetallen zijn verdeeld in vier categorieën met de volgende waardes:
Lager dan 65:

Erg ontevreden

Van 65 t/m 74:

Ontevreden

Van 75 t/m 89

Tevreden

Van 90 t/m 100:

Zeer tevreden

Is dit verhoudingsgetal 75 of hoger, dan zijn de personeelsleden relatief tevreden. Dit krijgt een
groen accent. Is het getal lager dan 75 dan zijn de personeelsleden relatief ontevreden. Dit
krijgt een rood accent.
In de voorbeeldtabel is op BS Hans en Grietje over het onderwerp ‘aantal personeelsleden’ 64%
van de respondenten tevreden en 12% ontevreden. De overige respondenten (24%) hebben
deze vraag beantwoord met ‘weet niet/niet van toepassing’ of hebben niets ingevuld. Deze
groep wordt voor het bepalen van het verhoudingsgetal buiten beschouwing gelaten. Dus voor
dit onderwerp geldt:
64
(64 + 12)

X 100 = 84

Het verhoudingsgetal 84 valt binnen de categorie ‘tevreden’ en kleurt (licht)groen. De
personeelsleden van de BS Hans en Grietje zijn dus tevreden over ‘aantal personeelsleden’. Ten
opzichte van BS Jorinde en Joringel zijn de medewerkers echter minder tevreden. Evenals ten
opzichte van het gemiddelde van alle scholen van bestuur Stichting Grimm en ten opzichte van
de referentiegroep.
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Rubriek 2. Schoolklimaat
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sfeer op school

rust en orde op school

duidelijkheid schoolregels

aanpak ordeproblemen

aanpak pestgedrag

aandacht normen en waarden

aanpak schoolverzuim en te
laat komen

Rubriek 2. Schoolklimaat

BS De Gelaarsde Kat

100 / 00

95 / 05

100 / 00

95 / 05

95 / 05

100 / 00

95 / 00

BS Hans en Grietje

83 / 17

91 / 09

61 / 39

83 / 17

70 / 30

91 / 09

96 / 00

BS Het Dappere Snijdertje

90 / 10

90 / 10

100 / 00 100 / 00

90 / 00

100 / 00

70 / 20

BS Jorinde en Joringel

100 / 00 100 / 00

100 / 00 100 / 00 100 / 00

88 / 00

BS Klein Duimpje

92 / 08

100 / 00 100 / 00

92 / 08

92 / 08

Sneeuwwitjeschool

85 / 15

93 / 04

85 / 15

78 / 19

100 / 00 100 / 00

81 / 11

Stichting Grimm

91 / 09

94 / 05

87 / 12

89 / 10

91 / 08

98 / 02

89 / 05

Referentiegroep

91 / 07

84 / 14

84 / 14

84 / 13

85 / 11

91 / 07

77 / 15
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Schooloverzichten
Op de volgende pagina’s worden van de scholen van Stichting Grimm de belangrijkste resultaten
afzonderlijk gepresenteerd.
Per school wordt aangegeven:
•
•
•
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De belangrijkste tevredenheidspercentages.
De profilerings- en de verbeterpunten.
De belang- en tevredenheidsscores (Grafische weergave in de Satisfactie Prioriteiten Matrix).
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Resultaten BS Het Dappere Snijdertje
Tevredenheid
Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat personeelsleden in vraag 107 aan hun school geven
is 7.6. BS Het Dappere Snijdertje scoort een gemiddelde van 7.5.
Het gemiddelde rapportcijfer dat de personeelsleden aan hun baan geven is 8.2 (landelijk
wordt de waardering voor de baan uitgedrukt met het rapportcijfer 8.0).
Van de personeelsleden geeft 100 procent aan dat men overwegend met plezier naar het
werk gaat (landelijk is dit 96%).
Profilerings- en verbeterpunten BS Het Dappere Snijdertje
In onderstaande tabel wordt onder profileringspunten een overzicht gegeven van de
onderwerpen die door veel respondenten positief gewaardeerd worden. Tussen haakjes staat
het percentage tevredenen.
Onder verbeterpunten staan de onderwerpen waarover relatief veel personeelsleden
ontevreden waren. Bij een verbeterpunt is meer dan 15% ontevreden. Bij een profileringspunt is
meer dan 85% tevreden.
In de tabel wordt alleen de ‘top 10’ weergegeven.
Profileringspunten

Verbeterpunten

aandacht normen en waarden (100%)

coachingsvaardigheden schoolleider/directeur (80%)

2.

aanpak ordeproblemen (100%)

effectiviteit vergaderingen (50%)

3.

aansluiting werk op kwaliteit/capaciteiten (100%) mogelijkheden voor leerlingen om in eigen tempo te
werken (40%)

4.

aanspreekbaarheid schoolleider/directeur
(100%)

5.

betrokkenheid ouders (100%)

uiterlijk van het gebouw (40%)

6.

contact met de leerlingen (100%)

vastleggen afspraken en besluiten (40%)

7.

duidelijkheid schoolregels (100%)

werkdruk (40%)

8.

formele contacten ouders (100%)

1.

9.

functioneren bestuur (100%)

10.

functioneren MR (100%)

nakomen afspraken en besluiten (40%)

Satisfactie-Prioriteiten matrix BS Het Dappere Snijdertje
De nummers bij de punten verwijzen naar
onderstaande rubrieken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

54

Schoolgebouw
Schoolklimaat
Pedagogisch klimaat
Leerstofaanbod en Leermiddelen
Werkklimaat
Primaire Arbeidsvoorwaarden
Secundaire Arbeidsvoorwaarden
Loopbaanmanagement
Interne communicatie
Externe communicatie
Management
Organisatie
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Einde rapportage.
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