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Samenvatting
Door de veranderende maatschappij en de daarbij behorende (technologische) vernieuwingen is het
noodzakelijk dat docenten zich blijven professionaliseren (Diepstraten & Evers, 2012). Hoge
werkdruk, te weinig zeggenschap over de invulling van het beroep en beperkte handelingsruimte staat
hun professionalisering in de weg (Onderwijsraad, 2016). Omdat de verantwoordelijkheid voor de
loopbaan steeds meer naar werknemers is verschoven (Hall & Moss, 1998) wordt van docenten meer
initiatief verwacht. Er zijn meerdere mogelijkheden om dit eigen initiatief van docenten succesvol
vorm te geven. In deze thesis komen drie mogelijkheden tot ontwikkeling aan de orde: Job Crafting
(JC): een vorm van horizontale loopbaanontwikkeling, waarbij docenten de baan op eigen initiatief
vormen naar eigen interesses of mogelijkheden (Tims, Bakker, & Derks, 2013). Organisational
Career-Management (OCM): dit verwijst naar activiteiten van organisaties bedoeld om initiatieven
van werknemers ruimte te bieden (De Vos, Dewettinck, & Buyens, 2009). De Leer- en Prestatiedoeloriëntatie: De Leer-doeloriëntatie betreft de motivatie van docenten om zich te ontwikkelen met
de focus op leren en de ontwikkeling van competentie. De Prestatie-doeloriëntatie betreft het presteren
en demonstreren van de competentie en vaardigheid (Senko, Hulleman, & Harackiewicz, 2011). Het
onderzoekdoel is om inzicht te verwerven in hoeverre OCM activiteiten en de Doeloriëntatie van
docenten van invloed zijn op JC. Doeloriëntatie wordt daarbij opgevat als een interveniërende
variabele tussen OCM activiteiten en JC. Surveydata werden verkregen van 301 docenten werkzaam
19 voortgezet onderwijsscholen. De data is geanalyseerd met SPSS 24.
In het algemeen blijkt de sterkte van de correlaties tussen OCM en Doeloriëntatie met JC zwak tot
gemiddeld te zijn. Onderzoek naar mogelijke invloeden van OCM en Doeloriëntatie op JC laat zien
dat de verklaarde variantie laag is. De betrouwbaarheid van de variabele Doeloriëntatie is matig.
Binnen dit kader kan dan het volgende beeld worden geschetst.
Ten eerste blijken OCM activiteiten een beperkte invloed uit te oefenen op twee van de vier
subschalen van Job Crafting van docenten. Dit zijn de subschalen Uitdagende taken en Feedback,
sociale steun en coaching. OCM activiteiten hebben geen invloed op of samenhang met Autonomie en
Belemmerende taken. Ten tweede kan er uit de analyse worden opgemaakt dat OCM activiteiten geen
invloed uitoefenen op of verband laten zien met de Doeloriëntatie van docenten. In de aanvullend
gevoerde informele gesprekken met docenten geven ze echter wel aan dat OCM activiteiten invloed
hebben op JC en de Doeloriëntatie. Ten derde oefent de Doeloriëntatie van docenten een minimale
invloed uit op drie van de vier subschalen van Job Crafting. Er is geen invloed of verband tussen
Doeloriëntatie en Belemmerende taken. Tot slot blijkt de in veel literatuur genoemde, interveniërende
rol van Doeloriëntatie tussen OCM activiteiten en Job Crafting niet te kunnen worden bevestigd.

Keywords: Loopbaanontwikkeling, Organisational Career-Management, Leer- en Prestatiedoeloriëntatie en Job Crafting
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Summary

Due to the changing society and the associated (technological) innovations it is necessary that teachers
continue to professionalise (Diepstraten & Evers, 2012). A high workload, too little control over the
implementation of the profession and limited scope for action, prevent their professionalisation
(Onderwijsraad, 2016). Because the responsibility for a career has been shifted to employees (Hall &
Moss, 1998), more initiative is expected from the teachers. There are several possibilities to
successfully shape this initiative of teachers. Three possibilities are discussed in this thesis: Job
Crafting (JC): a form of horizontal career development, in which teachers form the job on their own
initiative according to their own interests or possibilities (Tims, Bakker, & Derks, 2013).
Organisational Career-Management (OCM): this refers to the activities of organisations to provide
opportunities for employee initiatives (De Vos, Dewettinck, & Buyens, 2009). The Learning and
Performance Goal Orientation: The Learning Goal Orientation concerns the motivation of teachers to
develop with a focus on learning and the development of competence. The Performance Goal
Orientation concerns the performance and demonstration of competence and skill (Senko, Hulleman,
& Harackiewicz, 2011).
The research objective is to gain insight into the extent to which OCM activities and the Goal
Orientation of teachers influence JC. Goal Orientation is interpreted as a intervening variable between
OCM activities and JC. Survey data was obtained from 301 teachers from 19 secondary schools.
The data has been analyzed with SPSS 24.
In general, the strength of the correlations between OCM and Goal Orientation with JC appears to be
weak to average. Research into possible influences of OCM and Goal Orientation on JC shows that the
explained variance is low. The reliability of the variable Goal Orientation is low. The following
framework can be formed.
First, OCM activities appear to exert a limited influence on two of the four Job Crafting subscales of
teachers. These are the Challenging tasks and Feedback subscales, social support and coaching. OCM
activities have no influence on or coherence with Autonomy and Obstructive tasks. Secondly, it can be
concluded from the analysis that OCM activities have no influence on or are related to the Goal
Orientation of teachers. In the additional informal discussions with teachers however, they do indicate
that OCM activities influence JC and the Goal Orientation. Thirdly, the Goal Orientation of teachers
exerts minimal influence on three of the four Job Crafting subscales. There is no influence or
relationship between Goal Orientation and Obstructive tasks. Finally, it appears that the intervening
role of Goal Orientation between OCM activities and Job Crafting mentioned in a lot of literature
cannot be confirmed.

Keywords: Career Development, Organisational Career-Management, Learning and Performance Goal
Orientation and Job Crafting
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding voor dit onderzoek
De kwaliteit van onderwijs wordt in grote mate beïnvloed door de kwaliteit van docenten (Diepstraten
& Martens, 2013; Hattie, 2009). Door de veranderende maatschappij en de daarbij behorende
(technologische) vernieuwingen is het noodzakelijk dat docenten zich blijven professionaliseren
(Diepstraten & Evers, 2012). De verantwoordelijkheid en het initiatief voor de loopbaan is hierbij
steeds meer naar werknemers verschoven (Hall & Moss, 1998). De overheid stimuleert deze
professionalisering door voortdurend te investeren in de loopbaan van docenten, door het handelen
voor te schrijven en te controleren (Biesta, 2015; Onderwijsraad, 2016). Dit blijkt bijvoorbeeld uit de
invoering van de Lerarenbeurs (Kuijpers, Evers, Kreijns, Klaeijsen, & Kessels, 2014). Tegelijkertijd
ervaren docenten dat deze manier van investeren niet altijd werkt, omdat de werkdruk nog steeds te
hoog is en ze weinig zeggenschap hebben over de beroepsinvulling. Daarnaast is er weinig zicht op
hoe eventuele ‘handelingsruimte’ gecreëerd en benut kan worden. Dit staat volgens de Onderwijsraad
(2016) professionalisering in de weg. De raad pleit daarom voor meer handelingsruimte voor het
professionaliseren van docenten. Professionele handelingsruimte is volgens de Onderwijscoöperatie
(2012) de ruimte van docenten om zichzelf onderwijsinhoudelijk en professioneel te ontwikkelen en
zich bezig te houden met de onderwijsinrichting.
In de loopbaanontwikkeling van docenten is een onderscheid te maken tussen ‘verticale
loopbaanontwikkeling’(vooruitgang binnen één of enkele organisaties, zoals een hogere functie) en
‘horizontale loopbaanontwikkeling’(meer en bredere carrièrekansen, zoals vakspecialist) (Arthur,
Khapova, & Wilderom, 2005). Omdat er weinig verticale doorgroeimogelijkheden zijn in het
voortgezet onderwijs (Runhaar, Loeffen, & Vermeulen, 2012) zijn docenten in hun
loopbaanontwikkeling noodgedwongen meer gericht op horizontale groeimogelijkheden (Vermeulen
& Aa, 2008).
Een belangrijk onderdeel van horizontale loopbaanontwikkeling is de zogenoemde Job Crafting (JC),
waarbij docenten hun baan ‘in de breedte’ vormen naar eigen interesses of mogelijkheden (Tims et al.,
2013). JC leidt enerzijds tot werktevredenheid en professionele ontwikkeling (Tims et al., 2013).
Anderzijds vraagt het ook, zoals aangegeven, handelingsruimte van de organisatie (Onderwijsraad,
2016) (zie verder paragraaf 1.2.2).
Organisational Career-Management (OCM) verwijst naar activiteiten (beleid en uitvoering)
van organisaties om de initiatieven van werknemers met betrekking tot de loopbaan ruimte te bieden
(De Vos et al., 2009). Het is belangrijk om inzicht te krijgen in OCM activiteiten die JC de
handelingsruimte bieden, zodat docenten JC beter kunnen vormgeven (zie verder paragraaf 1.2.4).
Behalve organisatorische kenmerken hangen ook individuele kenmerken samen met de mate waarin de
medewerkers JC vormgeven. Een belangrijk individueel kenmerk in relatie tot JC is Leer- en
Prestatie-doeloriëntatie (Yperen, Blaga, & Postmes, 2014). De Doeloriëntatie betreft enerzijds de
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motivatie van docenten om zichzelf te blijven ontwikkelen met de focus op leren en de ontwikkeling
van competentie (Leer-doeloriëntatie). En anderzijds het presteren en demonstreren van de
competentie en vaardigheid (Prestatie-doeloriëntatie) (Senko, Hulleman, & Harackiewicz, 2011) (zie
verder paragraaf 1.2.3).
Het doel van dit voorliggende, kwantitatieve onderzoek is om inzicht te verwerven in hoeverre OCM
activiteiten en Doeloriëntatie van invloed zijn op JC.
De centrale vraag is: “In hoeverre zijn OCM activiteiten en de Doeloriëntatie van docenten uit het
voorgezet onderwijs in Nederland van invloed op JC?”

1.2 Theoretisch kader

1.2.1 Loopbaanontwikkeling van docenten
Werknemers gaan steeds meer zelf zorgen voor de werkomgeving en zijn in grote mate zelf
verantwoordelijk voor het managen van de eigen loopbaan (Grant & Parker, 2009; Arthur et al., 2005).
Met loopbaan worden de opeenvolgende carrièrestappen bedoeld die een werknemer zet tijdens de
jaren dat er gewerkt wordt (Runhaar, Sanders, & van Rijn, 2009). De huidige ‘horizontale’ visie op
loopbaanontwikkeling verschilt van de al aangestipte traditionele, verticale visie van de loopbaan,
doordat de verantwoordelijkheid voor de loopbaan steeds meer naar de werknemers is verschoven
(Arthur et al., 2005). Werknemers zijn bij deze ‘horizontale loopbaan’ meer gericht op een verbreding
van de huidige functie en niet perse op een salarisverhoging of aanzien. De ‘horizontale’ loopbaan
betreft meer het ontwikkelen van bredere competenties of verantwoordelijkheid gedurende de hele
loopbaan (De Vos & Soens, 2008). Van werknemers wordt verwacht dat ze zelf initiatieven nemen om
zich te ontwikkelen of dat ze zelf kansen creëren om persoonlijke doelen te verwezenlijken (Hall &
Moss, 1998). Door zelf initiatieven te nemen zijn werknemers voor hun loopbaanontwikkeling minder
afhankelijk van de organisatie (De Vos & Soens, 2008).
Naast het onderscheid tussen de horizontale en verticale loopbaan is het onderscheid tussen de
interne en de externe loopbaan (Schein, 1978) te maken. Dit onderscheid is ook van betekenis voor het
aangeduide verschil tussen verticale en horizontale loopbaanontwikkeling. Bij de interne loopbaan
heeft de werknemer de intrinsieke motivatie om beter te worden in het werk. De werknemer is gericht
op het verbeteren van de eigen didactische, beroeps-gerelateerde kennis en vaardigheden (Patton &
McMahon, 2006), op basis van de eigen interesses, leerdoelen en beeld van de ideale loopbaan
(Runhaar et al., 2009). De externe loopbaan is meer gerelateerd aan extrinsieke motivatie, waarbij de
werknemer een verbetering van positie in een organisatie of een verandering van baan nastreeft
(Patton & McMahon, 2006). In de externe loopbaankeuzes wordt de werknemer geleid door
prestatiedoelen, waar men de competentie wil laten zien en beter wil presteren dan anderen (Senko et
al., 2011). De werknemer heeft dan een beeld van hoe een loopbaan moet verlopen, dat in
6
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overeenstemming is met de maatschappij of organisatie over hoe de ontwikkeling van een specifiek
beroep eruit ziet (Runhaar et al., 2009).
Docenten lijken voornamelijk intern gedreven in hun werk (intrinsieke motivatie), maar dit wil niet
zeggen dat bij docenten externe factoren (extrinsieke motivatie) geen rol meer spelen in het werk
(Rinke, 2008). Een docent kan zich bijvoorbeeld voortdurend willen blijven ontwikkelen (intern), door
zich te ontwikkelen tot orthopedagoog en dit kan tegelijkertijd leiden tot een hogere salarisschaal
(extern).
Deze interne gedrevenheid om vooral beter te worden in het werk en de eigen functie te verbreden past
bij de horizontale loopbaanontwikkelingsmogelijkheden in het onderwijs.
In de volgende paragraaf wordt daar nog wat nader op ingegaan.

1.2.2. Job Crafting (JC)
Zoals gezegd kunnen werknemers door JC als vorm van horizontale loopbaanontwikkeling op eigen
initiatief het werk vormgeven, zodat dit aansluit bij wat zij in hun werk willen bereiken of goed
kunnen in hun eigen baan (Wrzesniewski en Dutton, 2001). De aanpassingen die door een werknemer
in het werk worden gedaan, kunnen zorgen voor veranderingen wat betreft de taakeisen (andere taken
of andere mensen om mee samen te werken) en hulpbronnen (structurele, sociale en organisatorische
middelen om aan de taakeisen te voldoen)( Tims et al., 2013). Taakeisen (job demands) zijn
kenmerken van het werk die energie en effort van de medewerker vragen, zoals geconcentreerd
werken en hoge werkdruk (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001). Behalve taakeisen zijn
er ook hulpbronnen (job resources), zoals structurele en sociale middelen in een werkomgeving
aanwezig. Deze hulpbronnen kunnen bijvoorbeeld een onderwijsondersteuner of assistent zijn. Deze
hulpbronnen zorgen ervoor dat er omgegaan kan worden met de taakeisen, werkdoelen behaald
kunnen worden en dat er nieuwe dingen geleerd kunnen worden (Bakker & Demerouti, 2007).
Wanneer de werknemer zowel kan voldoen aan de taakeisen en beschikt over hulpbronnen om aan de
taakeisen te voldoen, heeft dit een positieve invloed op de motivatie om zich bezig te houden met JC
(Tims et al., 2013).
Er zijn volgens Wrzesniewski en Dutton (2001) drie manieren om te ‘Job Craften’. Als eerste
kunnen werknemers taken aanpassen en interessanter maken door andere (aanvullende) taken toe te
voegen, waarvoor nieuwe kennis en vaardigheden nodig zijn. Het werkplezier wordt op deze manier
vergroot omdat taken minder eenzijdig en meer passend voor de werknemer zijn. Zo kan een docent de
rol van ICT-expert op zich nemen en aan collega’s de nieuwe computerprogramma’s uitleggen en dit
voortaan als een vaste taak op zich nemen. Ten tweede kunnen werknemers aanpassingen proberen te
doen in de interne en externe sociale relaties die zij op het werk hebben. Dit kan de werknemer
bijvoorbeeld doen door zich te omringen met collega’s waarmee gespard kan worden in moeilijke
situaties (feedback, inspiratie) of door grote opdrachten samen aan te pakken (Tims et al., 2013). Door
taken samen te doen kan de werkdruk worden verminderd. Ten derde kunnen er cognitieve
7
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aanpassingen in het werk worden gedaan. Cognitieve aanpassingen houden in dat werknemers anders
over (bepaalde aspecten van) het werk gaan denken (zingeving), zodat de werkzaamheden als
betekenisvoller worden ervaren en de positionering van het werk anders wordt (Tims & Bakker,
2010; Wrzesniewski & Dutton, 2001). De taken veranderen hierbij niet, maar de werknemer kijkt op
een positieve manier naar de taak door deze bijvoorbeeld niet te zien als vervelend maar belangrijk,
zoals vergaderingen of administratie.
De drie manieren waarop docenten kunnen Job Craften laten zien dat JC dus niet zozeer betrekking
heeft op hoe het werk motiverend vormgegeven kan worden door organisaties, maar gaat over hoe
werknemers hun eigen werk motiverender en betekenisvoller kunnen maken (Wrzesniewski & Dutton,
2001).
In de validatiestudie van Tims et al. (2012) worden vier componenten van Job Crafting
genoemd die een grote overeenkomst vertonen met een aantal van de bovengenoemde elementen,
namelijk: (1) Autonomie, afwisseling en ontwikkelmogelijkheden, (2) Feedback, sociale steun en
coaching; (3) Uitdagende taken; (4) Belemmerende taken (mentale en emotionele) taakeisen. In deze
thesis zal de ‘vier componenten-vragenlijst’ van Tims et al. (2012) over Job Crafting worden gebruikt.
Ondanks het gegeven dat JC uit vier onderdelen bestaat zal er in het algemeen over JC worden
gesproken als alle vier de componenten samen worden bedoeld.

1.2.3. Doeloriëntatie
Docenten ervaren weinig handelingsruimte, doordat ze weinig zeggenschap hebben over de invulling
van hun beroep (Onderwijsraad, 2016). Het is daarom van belang inzicht te krijgen in wat docenten
beweegt om van de desondanks geboden handelingsruimte gebruik te maken om aan JC te doen.
Onder de Doeloriëntatie ligt in het algemeen de motivatie. De Doeloriëntatie (motivatie) is een
individueel kenmerk dat betrekking heeft op hoe docenten zelf hun baan vormgeven (JC). De
Doeloriëntatie betreft de motivatie van een docent om zichzelf te bewijzen of te verbeteren in het werk
(VandeWalle, 1997). Motivatie wordt gedefinieerd als de stuwende kracht die initiatief, richting,
intensiteit en het volhouden van een gedrag te weeg brengt (Maehr & Braskamp, 1986). De motivatie
van docenten moet als een belangrijke factor worden beschouwd die de succesvolle implementatie van
vernieuwingen in het onderwijs kan bevorderen (Papaioannou & Christodoulidis, 2007).
Wanneer we over de motivatie van docenten spreken, kunnen we ons afvragen waarvoor een docenten
eigenlijk gemotiveerd zijn. Deze vraag staat centraal in de Doeloriëntatie theorie. De Doeloriëntatie
theorie gaat over de vraag waar iemands motivatie op gericht is. Anders gezegd: op welk doel
oriënteert een docent zich?
In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen Leer-doeloriëntatie en Prestatiedoeloriëntatie. In de Leer-doeloriëntatie ligt de focus op leren en de ontwikkeling van competentie,
waarbij men er vooral op uit is om zichzelf te blijven ontwikkelen door nieuwe en uitdagende taken
aan te gaan. Hier is de onderliggende motivatie intrinsieke motivatie. Bij Leer-doeloriëntatie is de
8
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docent bijvoorbeeld erop gericht om de competenties en vaardigheden te verbeteren door steeds zelf
het eigen werk vorm te geven of met anderen te gaan samen werken. En in de Prestatie-doeloriëntatie
ligt de focus op presteren, waarbij men vooral gericht is op het tonen van de eigen competentie en
vaardigheden door beter te presteren dan anderen (Senko et al., 2011; Dweck, 1999). Hier is de
onderliggende motivatie extrinsieke motivatie. Bij Prestatie-doeloriëntatie is de docent er op gericht
om beter te gaan presteren en als gevolg daarvan een hogere functie te gaan bekleden. Docenten die
leerdoel initiatieven nemen om hun vaardigheden te ontwikkelen, hebben meer kans om hun kennis te
vergroten en te gebruiken om educatieve vooruitgangen te weeg te brengen. Een toename van deze
Leer-doeloriëntatie van docenten zou volgens Nolen en Nicholls (1994) kunnen leiden tot
veranderingen in de strategieën die docenten gebruiken ter bevordering van positieve veranderingen in
de onderwijspraktijk. Papaioannou en Christodoulidis (2007) vonden daarnaast een positief verband
tussen docenten met een Leer-doeloriëntatie en de werktevredenheid. Dit positieve verband werd niet
gevonden bij docenten met een Prestaties-doeloriëntatie.
Binnen de Leer- en Prestatie-doeloriëntatie wordt regelmatig een onderscheid gemaakt tussen
approach (bereiken of benaderen) en avoidance (vermijden of ontlopen) doelen. Een prestatiebenaderde georiënteerde werknemer wil beter presteren dan anderen, terwijl een prestatie-vermijdende
georiënteerde werknemer niet slechter wil presteren dan anderen (Elliot & McGregor, 2001). Dit
onderscheid is ook voor Leer-doeloriëntatie te maken. Een werknemer met een Leer- of-Prestatiedoeloriëntatie doet zijn best om zich in het vak te bekwamen. Een voorbeeld van een Leerdoelvermijdende georiënteerde docent is iemand die niet wil mislukken in het leren van de lesstof. In totaal
kunnen er vier Doeloriëntaties worden onderscheiden, ook wel bekend als het 2x2 Leer- en Prestatiedoeloriëntatie raamwerk (Elliot & McGregor, 2001).
Het is nu breed geaccepteerd dat in onderzoek een keuze gemaakt kan worden tussen een raamwerk
met twee benaderings-Doeloriëntaties of alle vier de Doeloriëntaties met ook de vermijdingsDoeloriëntatie (Senko et al., 2011).
In dit onderzoek dat aansluit bij het onderzoek van Runhaar et al. (submitted) wordt er uitgegaan van
de benaderings-Doeloriëntaties en niet de vermijdings-Doeloriëntaties.
Tot op heden beperken onderzoekers die een Leer-Prestatie-doeloriëntatie raamwerk onderschrijven
hun onderzoeks-ontwerp tot combinaties van de onderdelen van Leerdoelen en Prestatiedoelen
(bijvoorbeeld Harackiewicz et al., 2002; Harackiewicz & Linnenbrink, 2005; Linnenbrink, 2005). Het
raamwerk met Leer- en Prestatie-doeloriëntatie samen suggereert een groter effect in termen van
cognities, emoties en prestaties dan dat beide doelen apart worden genomen (Pintrich, 2000).
In het onderzoek van Vandewalle en Cummings (1997) wordt nader ingegaan op de verschillen in
Doeloriëntaties. Zij beschrijven drie kenmerkende patronen bij Leer-doeloriëntatie en Prestatiedoeloriëntatie van waaruit mensen kunnen reageren en prestatiesituaties interpreteren:
1. De ‘theorie’ over de controleerbaarheid van de intellectuele vaardigheid (competentie). Mensen met
een prestatiedoel zien hun intellectuele vaardigheid (competentie) als een vast gegeven dat niet te
9

Job Crafting De Relatie tussen OCM, Leer- en Prestatie-doeloriëntatie en JC

veranderen is, terwijl mensen met een Leer-doeloriëntatie er een meer incrementele theorie op na
houden wat betreft hun intellectuele vaardigheid (competentie). Zij zien nog mogelijkheden tot
veranderen en ontwikkelen door er effort in te steken en ervaring op te doen.
2. Bij Prestatie-doeloriëntatie wordt vaardigheid gezien als een vast gegeven en wordt effort niet
gezien als een manier om vaardigheid te verbeteren (iemand met al veel vaardigheid hoeft niet zo hard
zijn best te doen om de taak te kunnen volbrengen), terwijl iemand met Leer-doeloriëntatie gelooft dat
effort tot succes leidt. Effort wordt dan gezien als een middel om meer vaardigheden te verkrijgen en
toekomstige taken te leren.
3. Bij Prestatie-doeloriëntatie wordt een onaangepast patroon nagestreefd, in de zin dat mensen zich
terugtrekken van een taak en minder interesse tonen. Mensen met een Leer-doeloriëntatie streven naar
een adaptieve reactie. Ze proberen tot oplossingen te komen, doen beter hun best en zetten door. Ze
genieten van de uitdaging.
Docenten zijn over het algemeen gemotiveerd voor JC, omdat ze controle krijgen over hun eigen werk
door de competentie en de eigen vaardigheid te ontwikkelen, het behalen van doelen en door de
onvolkomenheden van het werk te verbeteren (Bakker & Demerouti, 2007; Crawford, Pine & Rich,
2010). Daarnaast blijkt uit verschillende onderzoeken dat er een samenhang is tussen JC, motivatie,
tevredenheid en betrokkenheid (intrinsieke motivatie) en goed presteren (extrinsieke motivatie)
(DeShon & Gillespie 2005).
Op grond van deze beschrijving is de verwachting dat werknemers die een Leer-doeloriëntatie
hebben meer aan JC zullen doen om de competentie en vaardigheden te vergroten dan mensen met een
Prestatie-doeloriëntatie. Werknemers met een Leer-doeloriëntatie zullen zichzelf willen blijven
ontwikkelen (Senko et al., 2011) door het eigen werk zelf vorm te geven (VandeWalle, 1997). Zij gaan
uitdagingen niet uit te weg en zorgen voor voldoende resources om aan nieuwe taakeisen te voldoen
(Bakker & Demerouti, 2007). Deze verwachting bleek ook uit andere onderzoeken waarin organisaties
zorgden dat op de werkplek aan de taakeisen voldaan kon worden. Dit deden zij door te faciliteren in
voldoende hulpbronnen en dit leidde tot gemotiveerde werknemers die presteerden in het werk (Tims
et al., 2013; Bakker & Demerouti, 2007; Crawford et al., 2010).
Omdat de Doeloriëntatie gerelateerd is aan JC, wordt er verwacht dat hoe hoger de Leer- en Prestatiedoeloriëntatie van docenten is, des te meer zij zullen doen aan de vier componenten van JC om hun
loopbaan vorm te geven. Waarbij docenten met een Leer-doeloriëntatie meer doen aan de vier
componenten van JC dan docenten met een Prestatie-doeloriëntatie. Zie in dit verband verder figuur 1
en paragraaf 2.3. In paragraaf 2.3 zal echter blijken dat het meten van de variabele Doeloriëntatie een
probleem vormt binnen dit onderzoek. De Leer- en Prestatie-doeloriëntatie blijken moeilijk te
onderscheiden te zijn. Toetsing van de twee onderdelen uit de variabele was niet mogelijk. In de
literatuur gebeurt het overigens wel meer dat het raamwerk met Leer- en Prestatie-doeloriëntatie wordt
samengevoegd (Pintrich, 2000) of gecombineerd (Harackiewicz et al., 2002; Harackiewicz &
Linnenbrink, 2005; Linnenbrink, 2005).
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1.2.4. Loopbaanontwikkeling door de organisatie ‘Organisational Career-Management’ (OCM)
Uit onderzoek van Demerouti en Cropanzano (2010) blijkt dat werknemers die het werk hebben
aangepast beter presteren dan werknemers die het werk niet hebben aangepast. JC kan zo een positieve
bijdrage leveren aan de organisatiedoelen. Organisaties profiteren dus van docenten die gemotiveerd
zijn hun werksituatie zo te vormen, dat deze goed past bij het werk (taakeisen, hulpbronnen) en de
eigen behoeften (Parker, Williams & Turner, 2006). We zagen dat reeds in het voorafgaande. Uit de
literatuur over job design (Demerouti et al., 2001) is bekend dat wanneer organisaties een
werkomgeving creëren waarin werknemers voldoende taakeisen en hulpbronnen tot hun beschikking
hebben, dit zal leiden tot een hogere werkmotivatie (wat een onderdeel is van Doeloriëntatie) en meer
gevoel van betekenisvol werk. Deze OCM activiteiten zijn passend voor het onderwijs en gericht op
loopbaanbegeleiding, feedback geven en leren (Eby, Lockwood, & Butts, 2004). Voorbeelden van
OCM activiteiten zijn reflectiebijeenkomsten en ontwikkelplannen voor docenten (Janssen, Kreijns,
Bastiaens, Stijnen & Vermeulen, 2013).
Bij deze OCM activiteiten ligt de verantwoordelijkheid om handelingsruimte te creëren en de
begeleiding van loopbaanontwikkeling van docenten bij de schoolbesturen (beleid maken) en bij de
leidinggevenden die het beleid uitvoeren (De Vos et al., 2009). Met het beleid van de schoolbesturen
worden bijvoorbeeld de procedures en voorschriften bedoeld wat betreft promotie of
ontwikkelingskansen. De leidinggevenden kunnen deze voorschriften en procedures gebruiken bij het
bespreken van de ontwikkeling van werknemers, loopbaanwensen en loopbaanmogelijkheden (De Vos
et al., 2009). Werknemers kunnen het beleid en de uitvoering van het beleid door de leidinggevende
verschillend interpreteren (Nishii & Wright, 2008). Daarom worden beleid van de schoolbesturen en
de uitvoering van dit beleid door de leidinggevende als twee verschillende constructen gezien in deze
thesis.
Hoewel de Doeloriëntatie bij docenten tamelijk stabiel is (Kunst, Van Woerkom, Van Kollenburg, &
Poell, 2018), kunnen organisaties door hun beleid en de uitvoering van het beleid door de
leidinggevende een signaal afgeven welk gedrag of betrokkenheid van docenten omtrent eigen
initiatieven van de loopbaan (JC) wenselijk zijn en gewaardeerd worden (Bowen & Ostroff, 2004).
Docenten worden zich meer bewust van de Doeloriëntatie (Bowen & Ostroff, 2004), doordat er
feedback wordt gegeven of doordat er persoonlijke ontwikkelplannen worden gemaakt (Kozlowski &
Bell, 2003; Runhaar et al., submitted).
Ontwikkeling van competenties en het bewust maken van de Doeloriëntatie van individuele docenten
zijn niet genoeg om de professionele handelingsruimte van docenten te doen toenemen
(Onderwijsraad, 2016). De omgeving moet ondersteunen en handelingsruimte creëren.
Omdat OCM activiteiten samenhangen met de mate waarin docenten initiatieven ondernemen
om het werk vorm te geven ten gunste van de organisatie en het welbevinden van docenten, wordt
verwacht dat OCM activiteiten een positieve relatie hebben met de Leer- en Prestatiedoelen van
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docenten (motivatie om te Job Craften) en JC (zelf vormgeven van de eigen baan) om de eigen
competentie te vergroten.
In onderstaande figuur worden de in deze paragraaf en voorafgaande paragrafen geschetste relaties
schematisch weergegeven.

HHH1HH1H

Doeloriëntatie
Organisational CareerManagement (OCM)
(Beleid en steun leidinggevende)

Leer-doeloriëntatie (Intrinsieke
motivatie) en Prestatiedoeloriëntatie(Extrinsieke
motivatie)

Job Crafting

Figuur 1: het onderzoeksmodel

Zoals te zien is hebben, volgens de in het theoretisch kader besproken literatuur, OCM activiteiten en
de Doeloriëntatie een directe relatie met JC. JC wordt verder via de Doeloriëntatie ook nog indirect
beïnvloed door OCM activiteiten.

1.3 Vraagstellingen en hypothesen
In het theoretisch kader 1.2 zijn drie ‘hoofdvariabelen’ toegelicht, Job Crafting (JC) (Wrzesniewski &
Dutton, 2001), Doeloriëntatie (Leer- en Prestatie-doeloriëntatie) (Van Yperen & Orehek, 2013) en
Organisational Career-Management (OCM) (beleid en steun leidinggevende) (De Vos et al., 2009).
Uit deze ‘hoofdvariabelen’ is de centrale vraag geformuleerd die onderzocht wordt bij docenten in het
voortgezet onderwijs:
“In hoeverre zijn OCM activiteiten en de Doeloriëntatie van docenten uit het voorgezet onderwijs in
Nederland van invloed op JC?”

De centrale vraag wordt beantwoord door na te gaan bij docenten in het voortgezet onderwijs in
Nederland hoe zij OCM activiteiten (beleid en steun leidinggevende) ervaren met betrekking tot JC, en
welke Leer- en Prestatie-doeloriëntatie deze docenten beweegt om zich bezig te houden met JC. Zoals
beschreven in paragrafen 1.2.2. en 1.2.4., kan de organisatie door OCM activiteiten (onafhankelijke
variabele) handelingsruimte bieden voor JC van docenten (afhankelijke variabele). De organisatie kan
deze ruimte bieden door een werkomgeving te creëren met behulp van beleid (ontwikkelingsgericht)
en de uitvoering van het beleid door de leidinggevende (beheersmatig). De werknemers krijgen dan
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een werkomgeving met voldoende middelen en interessant werk tot hun beschikking (Demerouti et al.,
2001) en voldoende handelingsruimte (Onderwijsraad, 2016).
Er wordt om die reden verwacht dat er een relatie is tussen OCM activiteiten en JC.
In de oorspronkelijke opzet van het onderzoek waren in dit verband negen hypothesen geformuleerd.
Deze hypothesen zijn voor de volledigheid en leesbaarheid opgenomen in Bijlage 3. Later bleek dat
deze hypothesen in de volle omvang niet getoetst konden worden. De oorspronkelijke hypothesen zijn
daarna als volgt geherformuleerd:

Hypothese A: Er is een positief verband tussen OCMtotaal en de subschalen van JC:
A1. Er is een positief verband tussen OCMtotaal en Autonomie
A2. Er is een positief verband tussen OCMtotaal en Feedback, sociale steun en coaching
A3. Er is een positief verband tussen OCMtotaal en Uitdagende taken
A4. Er is een positief verband tussen OCMtotaal en Belemmerende taken

Hypothese B: Er is een positief verband tussen OCMtotaal en Doeloriëntatietotaal

Hypothese C: Er is een positief verband tussen Doeloriëntatietotaal en de subschalen van JC:
C1. Er is een positief verband tussen Doeloriëntatietotaal en Autonomie
C2. Er is een positief verband tussen Doeloriëntatietotaal en Feedback, sociale steun en coaching
C3. Er is een positief verband tussen Doeloriëntatietotaal en Uitdagende taken
C4. Er is een positief verband tussen Doeloriëntatietotaal en Belemmerende taken

2. Methode

2.1 Ontwerp
Dit onderzoek sluit aan bij het onderzoek van de Topic-groep van Dr. Piety Runhaar en Prof. Dr.
Marjan Vermeulen. Zij doen onderzoek naar welke individuele en schoolkenmerken bijdragen aan de
deelname van docenten aan activiteiten met betrekking tot het vormgeven van de eigen loopbaan in het
voorgezet onderwijs in Nederland. Meer specifiek, waarin de relatie tussen Organisationeel
Carrièremanagement, Leer-doeloriëntatie, Zelfeffectiviteit en Carrière-Zelfmanagement (het zelf
sturen en ontwikkelen van de gehele loopbaan) wordt onderzocht. In dit onderzoek ligt de focus op de
invloed van OCM activiteiten en Doeloriëntatie op JC. De focus van de andere drie onderzoekers uit
de onderzoeksgroep liggen op het gebied van een specifieke leiderschapsstijl van de leidinggevende,
vertrekintentie, zelfeffectiviteit en collegiale steun.
Als onderzoeksgroep in dit kwantitatieve onderzoek maken we gebruik van een digitale survey
‘Qualtrics’ met gesloten vragen (Creswell, 2014). In totaal waren er 370 respondenten die de
vragenlijst hebben ingevuld, waarvan 301 compleet. De hypothesen in dit onderzoek worden
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onderzocht met lineaire regressieanalyses, waarin het verband van de afhankelijke variabele JC zo
goed mogelijk verklaard wordt door de onafhankelijke variabele OCM activiteiten en hoe deze relatie
geïntervenieerd wordt door de Leer- en Prestatie-doeloriëntatie van docenten. Voorafgaand aan de
regressieanalyses zijn factoranalyses uitgevoerd op de ‘hoofdvariabelen’ OCMtotaal en
Doeloriëntatietotaal.
De regressieanalyses bij JC zullen uitgevoerd worden op de oorspronkelijke vier schalen zoals
genoemd in Tims et al. (2012): (1) Autonomie, afwisseling en ontwikkelmogelijkheden, (2) Feedback,
sociale steun en coaching; (3) Uitdagende taken; (4) Belemmerende taken (mentale en emotionele)
taakeisen.

2.2 Onderzoeksgroep
Dit onderzoek bevat een aselecte steekproef van 301 docenten die werkzaam waren op 19
verschillende scholen voor voortgezet onderwijs.
Van de 301 respondenten is de gemiddelde leeftijd 44 jaar, waarvan de oudste respondent 67 jaar is en
de jongste respondent 19 jaar. Van deze respondenten zijn 48,2% man (145) en 51,8% vrouw (156).
De onderwijservaring van deze respondenten ligt tussen de 1 en 48 jaar, de gemiddelde docent is 17,6
jaar werkzaam in het onderwijs (M=17,6). Van deze docenten zijn er 45,2% werkzaam op het
Havo/VWO, 41,5% op de Havo en 41,1% op het VWO of een combinatie van beiden. Daarnaast
waren er ook docenten werkzaam op verschillende niveaus in het Vmbo, daar lagen de percentages
tussen de 12,6% en 23,6%.
Uit de Gpower-berekening blijkt dat het aantal respondenten ruim voldoende is om een
betrouwbare uitspraak te doen over de voorspellende variabelen voor Job Crafting. Deze berekening
gaf aan dat er een steekproefgrootte nodig is van 44 respondenten. De steekproefgrootte is 301
respondenten en is daarmee zeker groot genoeg om een werkelijk effect te kunnen bepalen.

2.3 Materialen
In dit kwantitatieve onderzoek is gebruik gemaakt van een online vragenlijst net als in het onderzoek
van Runhaar et al. (Submitted). Daarnaast is een online vragenlijst een snelle manier van data
verzamelen (Creswell, 2014). Deze vragenlijst is samengesteld uit bestaande gevalideerde
vragenlijsten en is gemaakt met software van Qualtrics. De vragenlijst bevat naast Job Crafting, OCM
activiteiten en Doeloriëntatie ook nog andere gerelateerde variabelen van Job Crafting (Bijlage 1). De
vragenlijst bevat 103 vragen, waarvan de eerder beschreven theorie de basis is geweest voor het
samenstellen van de vragen. Er is al veel onderzoek naar deze vragenlijsten gedaan en op basis van die
resultaten kan er worden aangenomen dat hij voldoende betrouwbaar en valide is. De meeste vragen in
de vorm van een stelling konden beantwoord worden door de docent met een vijfpunts-likertschaal. Er
kon worden aangegeven in welke mate de docent het met de stelling eens was op een ordinale schaal,
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variërend van helemaal oneens tot helemaal eens. Daarnaast waren er ook enkele vragen met een
tweepunts- of zevenpunts-likertschaal (Creswell, 2014).
Hieronder worden de drie ‘hoofdvariabelen’ Job Crafting, Leer-en Prestatie-doeloriëntatie en
Organisational Career-Management aan de hand van een aanduiding van de oorspronkelijke inhoud
beschreven.
Voor JC worden de oorspronkelijke schalen gebruikt uit het artikel van Tims et al. (2012).
Tot slot worden binnen deze sub-paragraaf nog enkele achtergrondkenmerken van de deelnemers
vermeld.

Job crafting
Om JC te onderzoeken wordt de Job Crafting Schaal ‘Development and validation of the Job Crafting
Scale’ van Tims et al. (2012) gebruikt. De eenentwintig vragen van de schaal gaan over hoe
geprobeerd wordt het werk aan te passen aan persoonlijke behoeftes. Deze schaal meet vier
componenten van JC, namelijk (1) Autonomie, hoe vaak werknemers hun afwisseling en
ontwikkelmogelijkheden, (2) Feedback, sociale steun en coaching; (3) Uitdagende taken; (4)
Belemmerende taken (mentale en emotionele taakeisen). Een voorbeeldvraag is: ‘Ik probeer nieuwe
dingen te leren op mijn werk’.
De andere items van deze schaal zijn te vinden in Bijlage 1.
In dit onderzoek worden alle vier de componenten van JC gebruikt, zoals ook in het onderzoek van
Tims et al. (2012). Er is indertijd door Tims et al. (2012) een exploratieve principale componenten
analyse uitgevoerd die leidde tot 4 factoren.
Deze componenten hadden een hoge betrouwbaarheid, de Cronbach’s alpha’s waren tussen de α = .75
en α = .82.

Leer- en Prestatie-doeloriëntatie
Om de variabelen Leer- en Prestatie-doeloriëntatie te meten wordt er gebruik gemaakt van de
gevalideerde Nederlandstalige vragenlijst van Yperen en Orehek (2013).
Het eerste deel van de vragenlijst bestaat uit 4 onderdelen, waarin sterkte van de Doeloriëntatie wordt
gemeten met ‘een zeven-puntslikert-schaal’. Een voorbeeld was: ‘Mijn doel in mijn werk is het niet
slechter te doen dan voorheen’. In deze thesis worden alleen de vier Doeloriëntatievragen gebruikt.
Het tweede deel van de vragenlijst bestaat uit 6 vragen waar de docent keuzes moeten maken. Elke
Doeloriëntatie wordt paarsgewijs vergeleken met de drie andere Doeloriëntaties.
In dit onderzoek wordt van alle gegevens alleen gebruik gemaakt van de gegevens van de Leer- en
Prestatiedoelen, om te meten welke Doeloriëntatie docenten hebben. Docenten hebben een voorkeur
voor Leer-Doeloriëntatie of Prestatie-doeloriëntatie. Een voorbeeld van een stelling waarin keuze
moest worden gemaakt tussen verschillende Doeloriëntaties was:
“Mijn belangrijkste doel in mijn werk is:
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(A) ‘….beter te doen dan voorheen… of (B) ‘…niet slechter te doen dan voorheen’.
De andere items van deze schaal zijn te vinden in Bijlage 1.
De Cronbach’s alpha van de schaal van Prestatie-doeloriëntatie is met α= 0.243 laag, bij Leerdoeloriëntatie is hij eveneens zeer laag α = 0.274. De subschalen blijken dus erg onbetrouwbaar, zowel
uit het origineel als uit de principale componentenanalyse. Deze lage betrouwbaarheden pleiten ervoor
uit te gaan van één factor. In de principale componentenanalyse blijkt een vraag een wat lage lading te
hebben, maar omdat er vier vragen zijn die inhoudelijk essentiële componenten omtrent de
Doeloriëntatie bevatten, is er voor gekozen geen items te verwijderen. Wanneer de Cronbach’s alpha
van de Leer- en Prestatie-Doeloriëntatie wordt samengenomen tot @Doeloriëntatietotaal is deze
α = 0.581. De verklaarde variantie van deze factor is 45.3%. De data wat betreft de Doeloriëntatie zal
in verband met de matige betrouwbaarheid nog wat worden aangevuld met informatie uit informele
gesprekken. Dit neemt niet weg dat de onderzoeksresultaten in relatie tot de variabele Doeloriëntatie
met enig voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden.
‘Organisational Career-Management’ (OCM)
Voor deze variabele werd de vragenlijst van De Vos et al. (2009) gebruikt. Deze lijst bestaat uit twee
delen, een beheersmatig deel (OCM activiteiten in de vorm van steun van de leidinggevende) van 5
vragen met vragen zoals bijvoorbeeld: ‘Gebruiken we de eigen performance evaluatie als basis voor de
planning van de professionele loopbaanontwikkeling?’ en een ontwikkelingsgericht deel (OCM
activiteiten in de vorm van beleid) van 8 vragen met vragen zoals: ‘Worden ontwikkelingsassessments
gehouden om het groeipotentieel te bevorderen?’. De andere items van deze schaal zijn te vinden in
Bijlage 1.
Er blijkt een sterke correlatie tussen de schalen (r = .831). Door deze hoge correlatie onderling
worden deze factoren (subschalen) ook samen genomen tot OCMtotaal.
De betrouwbaarheid van de schaal OCM activiteiten in de vorm van steun van de leidinggevende is
ruim voldoende met een Cronbach’s alpha van α= 0.795. De betrouwbaarheid van de schaal OCM
activiteiten in de vorm van beleid is ook ruim voldoende met een Cronbach’s alpha van α= 0.825. Er is
een confirmatieve principale componenten analyse gedaan waaruit een aantal factoren zijn
geëxtraheerd met een eigenwaarde groter dan 1. De eerste factor blijkt 45.6% van de variantie te
verklaren. Er is daarom gekozen om voor deze variabele met één factor te werken. Deze factor heeft
een betrouwbaarheid van α = .896. Alle items hebben een voldoende lading van .457 tot en met .777
en daarom is er voor gekozen alle vragen te behouden.
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Achtergrondvariabelen
Van de respondenten zijn er een aantal achtergrondvariabelen (demografische gegevens) verzameld,
zoals: geslacht, leeftijd, aantal jaren ervaring in lesgeven, opleidingsniveau, functie
onderwijsondersteunend, hoeveel jaren werkzaam in huidige baan en schooltype.
Deze achtergrondvariabelen worden verder niet in de kwantitatieve analyse betrokken. Ze zijn
gebruikt om een indruk te krijgen van hoe de groep van respondenten geplaatst dient te worden in de
populatie. Dit om de representativiteit van de onderzoeksresultaten ten opzichte van de populatie
enigszins te kunnen beoordelen.

2.4 Procedure
Om respondenten te werven hebben alle leden uit de onderzoeksgroep gebruik gemaakt van hun
netwerk in het onderwijs om scholen te benaderen mee te doen aan het onderzoek. Er is gekozen voor
een selectieve benadering van verschillende scholen, waarin contact is gezocht met schoolleiders of
rectoren. De schoolleider of rector is ‘de gatekeeper’ en vervult een cruciale rol in het onder de
aandacht brengen van het onderzoek aan de medewerkers (De Leeuw & Hox 1998). Het eerste contact
werd telefonisch en of per mail gelegd. Daarnaast konden scholen ook zelf contact opnemen voor
deelname, omdat de flyer (Bijlage 2) over het onderzoek door de Topic-groep van Dr. Piety Runhaar
en Prof. Dr. Marjan Vermeulen online is gezet. Na het eerste contact volgde een introductiemail met
onderbouwing door een flyer. Tevens werd de deelnemers de mogelijkheid geboden om eventuele
vragen te stellen over het onderzoek. Scholen hebben mee gedaan op vrijwillige basis en indien
gewenst werd er een terugkoppeling aangeboden van de onderzoeksresultaten. De resultaten van een
specifieke school konden ook worden afgezet tegen het gemiddelde van de steekproef.
Na de kennisgeving van deelname van de scholen werden de scholen op de hoogte gesteld van
de doelstelling van het onderzoek en verzekerd van anonimiteit. In het voorjaar en begin van de zomer
van 2018 hebben de scholen een school-gebonden hyperlink van de digitale vragenlijst toegestuurd
gekregen, waarmee hij kon worden ingevuld. Het invullen van deze vragenlijst duurde ongeveer 15-20
minuten. De hyperlink van de vragenlijst werd met een begeleidende mail, waarin de docenten werden
geïnformeerd over het belang van het onderzoek en instructie hoe de vragenlijst in te vullen, verspreid
door de leidinggevenden van de betrokken scholen. Er is na twee weken een herinneringsmail gestuurd
naar ‘de gatekeeper’ van de scholen. De data is verzameld van 18 april tot eind september 2018.
Na het binnenkomen van de resultaten, kon er voor iedere school die dit wenste een anoniem
rapport (bij deelname van minimaal 10 docenten) van de gegevens worden gemaakt. Dit zorgde ervoor
dat de school inzicht kreeg in de mate waarop de docenten zich bezighouden met de
loopbaanontwikkeling en hoe dit goed te steunen en begeleiden. Ook werden er omtrent de
Doeloriëntatie informele gesprekken gehouden om deze variabele iets te verdiepen. Indien gewenst
door de scholen kon er na afloop ook een presentatie van de gegevens worden gegeven.
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2.5 Data-analyse
In het onderzoek, dat deel uitmaakt van meerdere onderzoeken met een verschillende
onderzoeksopzet, is gebruik gemaakt van gevalideerde vragenlijsten. Hierdoor kan worden
aangenomen dat deze vragenlijsten intern consistent zijn (Field, 2013). In de vorige paragraaf is
beschreven hoe de oorspronkelijke ‘hoofdvariabelen’ OCM activiteiten en Doeloriëntatie met de
subschalen zijn teruggebracht tot twee variabelen. Bij JC zijn de oorspronkelijke subschalen van
Tims et al. (2012) gehandhaafd. Dit heeft geresulteerd in OCMtotaal, Doeloriëntatietotaal en de
subschalen van JC: (1) Autonomie, hoe vaak werknemers hun afwisseling en
ontwikkelmogelijkheden; (2) Feedback, sociale steun en coaching; (3) Uitdagende taken en (4)
Belemmerende taken (mentale en emotionele taakeisen), maar het onderzoeksmodel blijft globaal
hetzelfde.
Het opsplitsen van JC in vier onafhankelijke componenten heeft gevolgen voor de toetsing van de in
Bijlage 3 geformuleerde hypothesen, en wel als volgt:
De toetsing van de in Bijlage 3 geformuleerde hypothesen 1 en 2 vervalt. De hypothesen worden
geherformuleerd tot de volgende hypothese:

Hypothese A: Er is een positief verband tussen OCMtotaal en de subschalen van JC:
A1. Er is een positief verband tussen OCMtotaal en Autonomie
A2. Er is een positief verband tussen OCMtotaal en Feedback, sociale steun en coaching
A3. Er is een positief verband tussen OCMtotaal en Uitdagende taken
A4. Er is een positief verband tussen OCMtotaal en Belemmerende taken

Hypothesen 3 tot en met 6 uit Bijlage 3 kunnen niet rechtstreeks worden getoetst en worden daarom
vervangen door de volgende hypothese:
Hypothese B: Er is een positief verband tussen OCMtotaal en Doeloriëntatietotaal

Hypothesen 7 en 8 uit Bijlage 3 kunnen ook niet rechtstreeks worden getoetst en worden daarom ook
vervangen door de volgende hypothese:
Hypothese C: Er is een positief verband tussen Doeloriëntatietotaal en de subschalen van JC:
C1. Er is een positief verband tussen Doeloriëntatietotaal en Autonomie
C2. Er is een positief verband tussen Doeloriëntatietotaal en Feedback, sociale steun en coaching
C3. Er is een positief verband tussen Doeloriëntatietotaal en Uitdagende taken
C4. Er is een positief verband tussen Doeloriëntatietotaal en Belemmerende taken

In verband met deze hypothesen is eerst de correlatie berekend tussen de diverse onderzoeksvariabelen. De hypothesen zijn vervolgens in detail geanalyseerd met een lineaire regressieanalyse. Bij
deze analyses is uitgegaan van een breed geaccepteerd betrouwbaarheidsinterval van 95% (Field,
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2013). Hierdoor is er ook minder kans op type 1 of type 2 fouten (Field, 2013). Er is voldaan aan de
assumpties voor de regressieanalyses, namelijk die van additiviteit, lineariteit en homoscedasticiteit,
normaliteit van de errortermen en de onafhankelijkheid van de errortermen (Field, 2013).
Voor de berekeningen is er gebruik gemaakt van het programma SPSS 24. Hierbij kunnen de
causale stappen worden geïntegreerd in één programma, zodat de analyse in één keer kan worden
uitgevoerd. Om de data omtrent de Doeloriëntatie iets te verdiepen zijn er ook informele gesprekken
gehouden. Deze gesprekken zijn gevoerd volgens een raamwerk (Bijlage 4) en vastgelegd in een
schematisch overzicht (Bijlage 5, figuur 12).

3. Resultaten
3.1 Beschrijvende statistiek
In Tabel 1 worden de beschrijvende statistieken (gemiddelde en standaarddeviatie) en
N van een aantal onderzochte achtergrondkenmerken weergegeven.
Om de representativiteit van de onderzoeksresultaten ten opzichte van de populatie te kunnen
beoordelen is gekeken of de onderstaande gemiddelden in dit onderzoek overeenkomen met de
gemiddelden in de literatuur. Uit het artikel van Voion (2016) blijkt dat de gemiddelde leeftijd van
docenten 44,3 jaar is en dit komt overeen met de onderzoeksgroep. Van de docenten is 52% man en
48% vrouw. Bij de onderzoeksgroep is dit net andersom, maar de percentages liggen dicht bij elkaar.
Daarnaast is van het onderwijzend personeel 72% werkzaam is als docent op de Vmbo, Havo of
VWO. In dit onderzoek zijn voornamelijk docenten ondervraagd en daarvan was bijna iedereen
werkzaam op de Vmbo, Havo of VWO of combinaties daarvan. Er waren maar 4,3% andere
onderwijstypes of functies aangegeven.

Tabel 1 Beschrijvende statistieken
N

Mean

SD

1. Leeftijd

301

44.2

12.635

2.Ervaring

301

17.6

11.190

3. Jaren werkzaam

301

11.9

9.767

Het gemiddelde response percentage in de verschillende scholen is 20,8%. In het artikel van Brinkman
(2011) wordt aangegeven dat er bij een online vragenlijst, waarbij er geen banden zijn met de
respondenten, er een responsepercentage verwacht kan worden tussen de 10 en 15%. In deze thesis ligt
dit percentage hoger. De resultaten van het onderhavige steekproefonderzoek zijn mede daardoor van
betekenis voor de populatie van Nederlandse leerkrachten. Tot slot komen de achtergrondvariabelen
geslacht, leeftijd, onderwijstype en ervaring van de onderzoeksgroep redelijk overeen met de populatie
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(Voion, 2016). Naast de beschrijvende statistieken is ook de correlatie tussen de vier subschalen van
JC en OCMtotaal en Doeloriëntatietotaal onderzocht.
Deze worden weergegeven in Tabel 2.

Tabel 2 Correlatiematrix van de onderzochte variabelen
1

Correlatie

2

3

4

5

6

1. @Autonomie
2. @Uitdagende taken

.501**

3. @Feedback

.420**

.563**

4. @Belemmerende taken

-.225**

-.281**

-.245**

5. @OCM totaal

.109

.146*

.349**

-.088

6. @Doeloriëntatietotaal

.239**

.360**

.171**

-.025

** Correlatie is significant op 0,01

* Correlatie is significant op 0,05

.026

Correlatie niet significant is blauw

In de bovenstaande Tabel is te zien dat er een zwakke tot matige correlatie (Field, 2013) is tussen de
vier subschalen van JC, met uitzondering van de subschaal Belemmerende taken. In het artikel van
Tims et al. (2012) wordt er vanuit gegaan dat deze subschalen op zichzelf staande variabelen zijn.
Tims et al. (2012) hebben dit ook in hun onderzoek laten zien. Deze subschalen worden daarom in dit
onderzoek ook als op zichzelf staande variabelen gebruikt.

De correlaties tussen de OCM totaal en de vier subschalen binnen JC zijn weliswaar in twee van de
vier gevallen significant maar wat sterkte betreft toch slechts van zwak tot gemiddeld. De variabele
Doeloriëntatietotaal is in drie gevallen significant maar eveneens slechts van zwak tot gemiddelde
hoogte.
In de volgende paragraaf wordt nagegaan hoeveel invloed de variabelen OCMtotaal en
Doeloriëntatietotaal mogelijk hebben op de vier subschalen binnen Job Crafting.

3.2 Hypothesetoetsing
De hypothesen zijn stapsgewijs geanalyseerd met een lineaire regressieanalyse met twee
onafhankelijke variabelen OCMtotaal en Doeloriëntatietotaal en de afhankelijke variabelen, de
subschalen van Job Crafting (1) Autonomie, hoe vaak werknemers hun afwisseling en
ontwikkelmogelijkheden, (2) Feedback, sociale steun en coaching, (3) Uitdagende taken, (4)
Belemmerende taken (mentale en emotionele taakeisen) en wordt in twee stappen uitgevoerd.
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In Model 1 komt de onafhankelijke variabele OCMtotaal en in Model 2 komt de onafhankelijke
variabele Doeloriëntatietotaal.
In Tabel 3 worden de resultaten van de regressieanalyses weergegeven.

Tabel 3 Regressieanalyses waarin de verbanden (β en Bèta),de significantie en de verklaarde
variantie worden aangegeven (R²).

Tabel 3a Regressieanalyse waarin het verband, de significantie en de verklaarde variantie wordt
weergegeven tussen OCMtotaal en Doeloriëntatietotaal en Autonomie

Autonomie
Intercept
OCMtotaal
Doeloriëntatietotaal
R²

ß
14.202
.025

Model 1
Bèta
.109

p
.00
.06

.012

ß
11.838
.024
.236
.068

Model 2
Bèta
.106
.238

p
.00
.06
.00

Tabel 3b Regressieanalyse waarin het verband, de significantie en de verklaarde variantie wordt
weergegeven tussen OCMtotaal en Doeloriëntatietotaal en Feedback, sociale steun en coaching

Feedback, sociale steun en
coaching
Intercept
OCMtotaal
Doeloriëntatietotaal
R²

ß
10.181
.137

Model 1
Bèta
.349

p
.00
.00

.122

ß
7.364
.136
.281
.149

Model 2
Bèta
.347
.167

p
.00
.00
.00

Tabel 3c Regressieanalyse waarbij het verband, de significantie en de verklaarde variantie wordt
weergegeven tussen OCMtotaal en Doeloriëntatietotaal en Uitdagende taken

Uitdagende taken
Intercept
OCMtotaal
Doeloriëntatietotaal
R²

ß
20.609
.049

Model 1
Bèta
.146

p
.00
.01

.018

ß
15.467
.047
.513
.143

Model 2
Bèta
.141
.358

p
.00
.01
.00

Tabel 3d Regressieanalyse waarin het verband, de significantie en de verklaarde variantie wordt
weergegeven tussen OCMtotaal en Doeloriëntatietotaal en Belemmerende taken

Belemmerende taken
Intercept
OCMtotaal
Doeloriëntatietotaal
R²

ß
16.353
-.037
.008

Model 1
Bèta
-.088

p
.00
.13

ß
16.787
-.037
-.043
.008

Model 2
Bèta
-.087
-.024

p
.00
.13
.68
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Hypothese B luidde: Er is een positief verband tussen OCMtotaal en Doeloriëntatietotaal
Uit Tabel 2 bleek geen significante correlatie tussen OCMtotaal en Doeloriëntatietotaal (r = .026).
Het is daarom onwaarschijnlijk dat er sprake zal zijn van een interveniërend effect van
Doeloriëntatietotaal in de relatie tussen OCMtotaal en de subschalen van JC.
Hypothese B wordt daarom verworpen.
Hypothese A luidde:
Hypothese A: Er is een positief verband tussen OCMtotaal en de subschalen van JC:
A1. Er is een positief verband tussen OCMtotaal en Autonomie
A2. Er is een positief verband tussen OCMtotaal en Feedback, sociale steun en coaching
A3. Er is een positief verband tussen OCMtotaal en Uitdagende taken
A4. Er is een positief verband tussen OCMtotaal en Belemmerende taken

OCMtotaal blijkt meer invloed uit te oefenen op Feedback, sociale steun en coaching (A2)
(β =.137, p =.00) en minder op Uitdagende taken (A3) (β =.049, p = .01) (Tabel 3b, Model 1 en Tabel
3c, Model 1), maar deze invloed is niet groot.
OCMtotaal oefent geen invloed uit op Autonomie (A1) (β =.025, p =.06) en Belemmerende taken (A4)
(β = -.037, p = .13) (Tabel 3a, Model 1 en Tabel 3d, Model 1).

A1. De Hypothese luidde: Er is een positief verband tussen OCMtotaal en Autonomie.
Uit de analyses blijkt dat OCMtotaal net geen significante invloed heeft op autonomie (Tabel 3a,
Model 1). Na toevoeging van Doelorientatietotaal blijft OCMtotaal niet significant (p =.06), terwijl
Doelorientatietotaal wel een kleine bijdrage levert aan de verklaring van autonomie (Tabel 3a, Model
2). Samen verklaren deze variabelen slechts 7% van de variantie. Hypothese A1 wordt verworpen.
A2. De Hypothese luidde: Er is een positief verband tussen OCMtotaal en Feedback, sociale steun en
coaching.
Uit de analyses blijkt dat OCMtotaal een significante invloed heeft op Feedback, sociale steun en
coaching (Tabel 3b, Model 1), maar het is wel een minimale invloed. Na toevoeging van
Doelorientatietotaal blijft OCMtotaal significant (p =.00). Ook levert Doelorientatietotaal een bijdrage
aan de verklaring van Feedback, sociale steun en coaching (Tabel 3b, Model 2). Samen verklaren deze
variabelen 15% van de variantie. Hypothese A2 is aangenomen, zij het dat de verklaarde variantie niet
hoog is.
A3. De Hypothese luidde: Er is een positief verband tussen OCMtotaal en Uitdagende taken
Uit de analyses blijkt dat OCMtotaal weinig significante invloed heeft op Uitdagende taken (Tabel 3c,
Model 1). Na toevoeging van Doelorientatietotaal blijft OCMtotaal significant (p =.01). Ook levert
Doelorientatietotaal een bijdrage aan de verklaring van Uitdagende taken (Tabel 3c, Model 2). Samen
verklaren deze variabelen 14% van de variantie. Hypothese A3 is aangenomen. Ook hier is de
verklaarde variantie niet hoog.
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A4. De Hypothese luidde: Er is een positief verband tussen OCMtotaal en Belemmerende taken
Uit de analyses blijkt dat OCMtotaal geen significante invloed heeft op Belemmerende taken (Tabel
3d, Model 1). Na toevoeging van Doelorientatietotaal blijft OCMtotaal niet significant (p =.13), ook
levert Doelorientatietotaal eigenlijk geen bijdrage aan de verklaring van Belemmerende taken (Tabel
3d, Model 2). Samen verklaren deze variabelen slechts 1% van de variantie. Hypothese A4 wordt
verworpen.

Hypothese C was: Er is een positief verband tussen Doeloriëntatietotaal en de subschalen van JC
C1. Er is een positief verband tussen Doeloriëntatietotaal en Autonomie
C2. Er is een positief verband tussen Doeloriëntatietotaal en Feedback, sociale steun en coaching
C3. Er is een positief verband tussen Doeloriëntatietotaal en Uitdagende taken
C4. Er is een positief verband tussen Doeloriëntatietotaal en Belemmerende taken

Doeloriëntatietotaal blijkt iets meer invloed uit te oefenen op Uitdagende taken (C3) (β =.513, p =.00)
en iets minder op Autonomie (C1) (β =.236, p = .00) en Feedback, sociale steun en coaching(C2)
(β =.281, p = .00) (Tabel 3c, Model 2; Tabel 3a, Model 2 en Tabel 3b, Model 2).
Doeloriëntatietotaal oefent geen invloed uit op Belemmerende taken (C4) (β = -.043, p = .68) (Tabel
3d, Model 2).

C1. De Hypothese luidde: Er is een positief verband tussen Doeloriëntatietotaal en Autonomie
Uit de analyses blijkt dat Doeloriëntatietotaal een minimale significante invloed heeft op Autonomie
(p = .00) (Tabel 3a, Model 2). De verklaarde variantie is 6%. Hypothese C1 wordt aangenomen.
C2. De Hypothese luidde: Er is een positief verband tussen Doeloriëntatietotaal en Feedback, sociale
steun en coaching
Uit de analyses blijkt dat Doeloriëntatietotaal een minimale significante invloed heeft op Feedback,
sociale steun en coaching (p = .00) (Tabel 3b, Model 2). De verklaarde variantie is 3%. Hypothese C2
wordt aangenomen.
C3. De Hypothese luidde: Er is een positief verband tussen Doeloriëntatietotaal en Uitdagende taken
Uit de analyses blijkt dat Doeloriëntatietotaal een minimale significante invloed heeft op Uitdagende
taken (p = .00) (Tabel 3c, Model 2). De verklaarde variantie is 13%. Hypothese C3 wordt
aangenomen.
C4. De Hypothese luidde: Er is een positief verband tussen Doeloriëntatietotaal en Belemmerende
taken
Uit de analyses blijkt dat Doeloriëntatietotaal geen significante invloed heeft op Belemmerende taken
(p = .68) (Tabel 3d, Model 2). De verklaarde variantie is hier 0%. Hypothese C4 wordt verworpen.
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3.3 Aanvullende informele gesprekken
De reden van het voeren van de informele gesprekken is het verdiepen van data omtrent de
Doeloriëntatie met name met betrekking tot de relatie met JC en OCM activiteiten. Deze verdiepende
en aanvullende informatie is verkregen door informele individuele gespreken te voeren over de
Doeloriëntatie. De verslagen van de gesprekken zijn gecodeerd weergegeven in Bijlage 5. De
gesprekken hebben telefonisch of tijdens een bezoek aan de scholengemeenschap plaatsgevonden met
zes docenten uit het voortgezet onderwijs. Alle docenten konden een duidelijke omschrijving geven
van wat volgens hen Job Crafting inhoud en zijn met Job Crafting bezig in de praktijk. Alle docenten
hebben een Leer- en Prestatie-doeloriëntatie, maar geven aan dat vooral de Leer-doeloriëntatie de
overhand heeft. Dit komt volgens sommige docenten doordat zij zich willen blijven ontwikkelen of
specialiseren. De factor leeftijd wordt gegeven als reden om minder Prestatie-doelgericht te zijn. Een
beter salaris wordt als reden gegeven juist wel prestatiegericht te zijn. Dit hoorde je terug bij een
mannelijke docent en een jonge vrouwelijke docent. Volgens de docenten hebben de OCM activiteiten
zeker invloed op de Doeloriëntatie en het zou de Doeloriëntatie bevorderen wanneer deze activiteiten
nog meer transparant zouden zijn en er beter naar de docenten zou worden geluisterd. Een docent
voegt daar aan toe dat organisaties er voor moeten waken dat er niet te veel van bovenaf wordt
opgelegd, maar meer samen wordt gewerkt met de docenten zelf. Alle docenten geven aan dat zij hun
wensen wat betreft Job Crafting kenbaar kunnen maken bij de leidinggevende. Deze informatie komt
overeen met de in het theoretisch kader beschreven literatuur.

4. Conclusie en discussie
Dit kwantitatieve onderzoek had als doel inzicht te verwerven in hoeverre OCM activiteiten en
Doeloriëntatie van invloed zijn op JC.
De onderzoeksvraag die in deze voorliggende thesis centraal stond is: “In hoeverre zijn OCM
activiteiten en de Doeloriëntatie van docenten uit het voorgezet onderwijs in Nederland van invloed op
JC?”
Deze onderzoeksvraag wordt beantwoord met behulp van drie hypothesen die betrekking hebben op
JC, Doeloriëntatie en OCM activiteiten. Daartoe zijn correlaties berekend en regressieanalyses
uitgevoerd.
OCM activiteiten in de vorm van beleid en OCM in de vorm van steun van de leidinggevende
zijn samengevoegd tot OCMtotaal, omdat zij samen een hoge betrouwbaarheid hebben en er sprake
kan zijn van een overlap. Deze overlap kan ontstaan doordat een leidinggevende tevens een uitvoerder
is van het beleid. Niet uit te sluiten is dat op onderdelen toch een invloed zichtbaar is. Dit blijkt uit de
zeer hoge correlatie tussen OCM-beleid en OCM-steun. Uit eerder beschreven onderzoek van Bowen
en Ostroff (2004) blijkt ook invloed van OCM activiteiten op de loopbaanontwikkeling. Volgens hen
kunnen organisaties door hun beleid en de uitvoering van het beleid door de leidinggevende een
signaal afgeven welk gedrag of betrokkenheid van docenten omtrent eigen initiatieven van de
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loopbaan (JC) wenselijk zijn en gewaardeerd worden. Er is gebruik gemaakt van de vier subschalen
van JC. Hiervoor zijn de onderzoeksresultaten gebruikt van Tims et al. (2012). In deze resultaten
werden vier componenten onderscheiden: (1) Autonomie, hoe vaak werknemers hun afwisseling en
ontwikkelmogelijkheden, (2) Feedback, sociale steun en coaching, (3) Uitdagende taken, (4)
Belemmerende taken (mentale en emotionele taakeisen). In deze thesis worden deze vier componenten
beschouwd als zelfstandige subschalen van JC.
De eerste hypothese was hypothese A.
Hypothese A: Er is een positief verband tussen OCMtotaal en de subschalen van JC:
De correlaties tussen OCMtotaal en de vier subschalen zijn meestal zwak en slechts één keer
gemiddeld.
Uit de lineaire regressieanalyse blijkt dat OCMtotaal van minimale invloed is op twee van de vier
subschalen van JC. Dit zijn de subschalen Uitdagende taken en Feedback, sociale steun en coaching.
De subschalen Autonomie en Belemmerende taken zijn niet significant en er wordt geen invloed
uitgeoefend door OCMtotaal. De subschaal Autonomie heeft in deze studie een lage betrouwbaarheid.
Dat zou een verklaring kunnen zijn voor het ontbreken van invloed door OCMtotaal. Een andere
mogelijkheid zou kunnen zijn dat iemands persoonlijkheid en beleving moeilijk te beïnvloeden valt
door OCM activiteiten. Iemand kan bijvoorbeeld kritisch zijn en daardoor minder betrokken zijn bij de
organisatie en minder initiatieven ondernemen in het werk (Tims et al., 2012). Zoals eerder beschreven
in de validatiestudie van Tims et al. (2012) hadden de vier componenten een hoge betrouwbaarheid, de
Cronbach’s alpha’s waren tussen de α = .75 en α = .82.
De tweede hypothese was hypothese B.
Hypothese B: Er is een positief verband tussen OCMtotaal en Doeloriëntatietotaal
Er is een zwakke correlatie tussen OCMtotaal en Doeloriëntatietotaal. Er kan om deze reden ook geen
interveniërend effect zijn van Doeloriëntatietotaal op de relatie van OCMtotaal en de subschalen van
JC. Voor alle afhankelijke variabelen geldt: waar OCMtotaal in het eerste model significant is
consolideert dit in het tweede model na toevoeging van Doeloriëntatietotaal. Dit is niet conform
Hypothese B, deze hypothese is verworpen.
Een mogelijke reden hiervoor kan zijn dat de variabele Doeloriëntatie niet goed is geoperationaliseerd
in de vragenlijst.
Dit komt niet overeen met de literatuur over job design (Demerouti et al., 2001), want daaruit is
bekend dat wanneer organisaties een werkomgeving creëren waarin werknemers voldoende taakeisen
en hulpbronnen tot hun beschikking hebben, dit zal leiden tot een hogere werkmotivatie (wat een
onderdeel is van Doeloriëntatie) en meer gevoel van betekenisvol werk. In theorie kán een van de
onderdelen toch intermediërend zijn. Doordat er te weinig vragen zijn over Doeloriëntatie, zijn de
bevindingen niet betrouwbaar. Door de lage betrouwbaarheid van de Leer-en Prestatie-doeloriëntatie
zijn deze variabelen samengevoegd tot Doeloriëntatietotaal. Zoals al eerder aangegeven in paragraaf
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1.2.3. gebeurt het wel meer dat het raamwerk met Leer- en Prestatie-doeloriëntatie wordt
samengevoegd.
De derde hypothese was hypothese C.
Hypothese C: Er is een positief verband tussen Doeloriëntatietotaal en de subschalen van JC
Uit de lineaire regressieanalyses blijkt dat Doeloriëntatietotaal van minimale invloed is op drie van de
vier subschalen van JC. Er is een zwak tot gemiddeld positief verband tussen Doeloriëntatietotaal en
de subschalen Autonomie, Uitdagende taken. Er is geen positief verband tussen Doeloriëntatietotaal en
de subschaal Belemmerende taken. Er is een significante correlatie met de subschaal Feedback, sociale
steun en coaching, maar deze is eigenlijk vrij zwak. Dit komt in grote lijnen overeen met het
onderzoeken van Bakker en Demerouti (2007) en Crawford, Pine en Rich (2010). Volgens hen raken
docenten gemotiveerd voor JC, doordat ze controle krijgen over competentie, vaardigheid en het
behalen van persoonlijke doelen. Daarnaast blijkt uit verschillende onderzoeken dat er een samenhang
is tussen JC, motivatie, tevredenheid en betrokkenheid (intrinsieke motivatie) en goed presteren
(extrinsieke motivatie) (DeShon & Gillespie 2005).
Tijdens het uitvoeren van de analyses van dit onderzoek zijn een aantal beperkingen
vastgesteld. Ten eerste, zoals hierboven ook al genoemd, is er gebruik gemaakt van een vragenlijst met
slechts vier vragen omtrent Doeloriëntatie wat zorgt voor een matige betrouwbaarheid.
Vervolgonderzoek zal gebruik moeten maken van een vragenlijst waarbij meerdere vragen over
Doeloriëntatie worden gesteld. Ten tweede hebben 69 respondenten de vragenlijst niet volledig
ingevuld. De lengte van de vragenlijst, die 103 items bevat, kan hier een rol bij hebben gespeeld. Ook
het tijdstip waarin de vragenlijst is uitgezet. Dit was aan het einde van een schooljaar waarin docenten
het al erg druk hebben. In vervolgonderzoek zou dit uitgezocht kunnen worden. Ten derde zijn alle
onderzoeks-variabelen allemaal in een keer ‘bevraagd’. Dit kan leiden tot ‘bias’, omdat de docenten de
vragenlijst consistent (hetzelfde, automatisch) invullen. Op deze manier kan er een ander antwoord
gegeven worden dan wanneer de vragen goed gelezen blijven worden. Ten vierde is in dit onderzoek
de data ‘Cross-Sectioneel’ verkregen, waardoor er strikt genomen geen causaliteit tussen de variabelen
kan worden onderzocht. Dit kan worden opgelost door een langer termijn onderzoek (longitudinaal).
Ten vijfde is de vragenlijst ingevuld door de docenten zelf en is het raadzaam om een overkoepelend
onderzoek uit te voeren op ‘multi-actor-niveau’, waar zowel docenten als leidinggevenden en
bestuursleden worden ondervraagd, zodat verschillende perspectieven worden meegenomen voor een
beter beeld over JC. Ten zesde is er in het onderzoek niet helemaal ‘at random’ naar scholen gezocht
om de vragenlijst uit te zetten. De steekproef is om deze reden niet a-select. Er zijn ook scholen
benaderd waar de onderzoekers mee verbonden waren, bijvoorbeeld doordat de kinderen er naar
school gingen of via bekenden. Voor toekomstig onderzoek zou de steekproef beter a-select gedaan
kunnen worden. En als zevende is in dit onderzoek de mogelijke invloed van de scholen niet
meegenomen. De invloed van de scholen is in dit onderzoek niet geanalyseerd omdat er van sommige
scholen een te kleine deelname was en het niet in de doelstelling van deze thesis zat. Voor
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vervolgonderzoek kan de context school ook mee worden genomen, omdat daar de docenten
werkzaam zijn. Als achtste zou toekomstig onderzoek ook meer respondenten kunnen bevatten. Dit
zou tot andere resultaten kunnen leiden. De onderzoeksgroep is nu misschien niet representatief voor
alle docenten, maar er zijn toch aanwijzingen dat de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd,
onderwijstype en ervaring niet veel afwijkt van de populatie van alle Nederlandse docenten. Ook blijkt
de response in dit onderzoek in vergelijking met soortgelijke onderzoeken hoger te zijn. Dit maakt de
onderzoeksresultaten relevanter ten opzichte van een aantal bovengenoemde kenmerken van de
populatie dan wanneer de response lager zou zijn geweest. Als negende kan opgemerkt worden dat dit
onderzoek alleen uitgevoerd is in het voortgezet onderwijs en gelden de resultaten niet voor alle
onderwijsgevenden. Hiervoor zouden meerdere typen onderwijs moeten worden onderzocht. De
resultaten – voor zover ze al te generaliseren zouden zijn – gelden dus alleen voor het voortgezet
onderwijs.
Tot slot is het effect (in termen van het percentage verklaarde variantie) van de voorspellende
variabelen erg klein gebleken. Er zijn waarschijnlijk andere (belangrijkere) variabelen die fluctuaties
in JC kunnen verklaren. Bovendien zouden de resultaten eerder in correlationele zin opgevat kunnen
worden dan in voorspellende zin. Daarbij blijkt de sterkte van correlaties tussen OCM en
Doeloriëntatie met JC zwak tot gemiddeld te zijn.
Zoals al eerder beschreven in paragraaf 3.3 ‘Aanvullende informele gesprekken’ zijn er ter verdieping
van de Doeloriëntatie informele gesprekken gehouden met docenten. Uit deze gesprekken blijkt dat
docenten een Leer- en Prestatie-doeloriëntatie te hebben, met een voorkeur voor Leer-doeloriëntatie.
Werknemers met een Leer-doeloriëntatie zullen zichzelf willen blijven ontwikkelen (Senko et al.,
2011) door het eigen werk zelf vorm te geven (VandeWalle, 1997). Zij gaan uitdagingen niet uit te
weg en zorgen voor voldoende resources om aan nieuwe taakeisen te voldoen (Bakker & Demerouti,
2007). Deze verwachting bleek ook uit andere onderzoeken waarin organisaties zorgden dat op de
werkplek aan de taakeisen voldaan kon worden. Dit deden zij door te faciliteren in voldoende
hulpbronnen en dit leidde tot gemotiveerde werknemers die presteerden in het werk (Tims et al., 2013;
Bakker & Demerouti, 2007; Crawford et al., 2010). Uit de gesprekken bleek dat de leeftijd van
docenten van invloed is op de Doeloriëntatie. Bij jonge docenten is er een grotere Prestatiedoeloriëntatie aanwezig dan bij oudere docenten. Ook bleek uit de gesprekken dat de docenten vooral
een Leer- en Prestatie-doeloriëntatie (approach, benaderen) hebben. Ze willen zich voornamelijk zelf
ontwikkelen en groeien in het werk of een betere functie gaan bekleden. Alle ondervraagde docenten
gaven in het informele gesprek aan dat OCM activiteiten van invloed zijn op de Doeloriëntatie en JC.
Dit is in tegenstelling tot de resultaten van Doeloriëntatie uit het onderzoek. Zoals eerder beschreven
zou dit verschil in bevindingen tussen de resultaten van het onderzoek en de informele gesprekken
veroorzaakt kunnen worden door het geringe aantal vragen over Doeloriëntatie in de vragenlijst.
Door de snelle veranderingen in de maatschappij (o.a. op technologisch gebied) is het voor
docenten belangrijk om zich te blijven ontwikkelen, enerzijds door de eigen loopbaan vorm te geven
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en anderzijds door mee te veranderen met de organisaties en inzetbaar te blijven (Fugate, Kinicki &
Ashforth, 2004). Dit ‘zelf managen van de loopbaan’ is belangrijk, omdat het de werktevredenheid en
de professionele mogelijkheden verhoogd. In de wetenschappelijke literatuur wordt gesproken over
zogenaamde loopbaancompetenties, zoals carrière-inzicht, netwerken en werkexploratie, die succesvol
bijdragen aan loopbaanontwikkeling (Kuijpers, Schyns, & Scheerens, 2006) en begeleiding met
betrekking tot de eigen loopbaan. Dit doen docenten onder invloed van individuele en werkomgevingsfactoren (Klaeysen, Vermeulen, & Martens, 2017).
Loopbaanontwikkeling van docenten komt ten goede aan de onderwijskwaliteit (Diepstraten &
Martens, 2013; Hattie, 2009). De verantwoordelijkheid voor de loopbaan is meer naar werknemers
verschoven (Hall & Moss, 1998). Daarnaast heeft de loopbaan van docenten tegenwoordig meer
horizontale (verbreden/ verdiepen) dan verticale groeimogelijkheden (hogere functie) (Runhaar,
Loeffen, & Vermeulen, 2012). Een belangrijk onderdeel van horizontale loopbaanontwikkeling is ‘Job
Crafting’ (JC), waarbij docenten hun baan op eigen initiatief vormen naar eigen interesses of
mogelijkheden (Tims et al., 2013).
Het onderzoek heeft tot drie (praktische) implicaties geleid. Ten eerste laat dit onderzoek zien
dat OCMtotaal een beperkte invloed uitoefent op twee van de vier subschalen van Job Crafting door
docenten. Deze subschalen zijn Uitdagende taken en Feedback, sociale steun en coaching.
Organisaties kunnen activiteiten inzetten die juist deze subschalen bevorderen. Ten tweede kan er uit
de analyse worden opgemaakt dat de activiteiten van OCMtotaal geen invloed uitoefenen op of
verband houden met Doeloriëntatietotaal van docenten. Dit heeft ook tot gevolg dat
Doeloriëntatietotaal geen interveniërende variabele is tussen OCMtoaal en JC. Dit in tegenstelling tot
een aantal bevindingen uit de literatuur en wat de docenten aangeven in de gehouden informele
gesprekken. Mogelijk hangt dit samen met de matige betrouwbaarheid van de variabele Doeloriëntatie.
En tot slot oefent Doeloriëntatietotaal een beperkte invloed uit op drie van de vier subschalen van Job
Crafting. Dit zijn de subschalen Autonomie, Uitdagende taken en Feedback, sociale steun en coaching.
De drie correlaties zijn weliswaar significant maar zwak. De verklaarde varianties zijn laag.
Doeloriëntatietotaal lijkt in dit onderzoek niet van invloed op de Belemmerende taken. Dit zou kunnen
komen door de beleving of persoonlijkheid van docenten en hier kan daardoor moeilijker invloed op
worden uitgeoefend door OCMtotaal, bijvoorbeeld met wie er prettig gewerkt wordt of hoe
(emotioneel)belastend de taak ervaren wordt. Ook de genoemde matige betrouwbaarheid kan een rol
spelen.
Tot slot kan geconcludeerd worden dat hoe de relatie tussen Organisational Career-Management,
Doeloriëntatie en JC moge zijn, het verschijnsel Job Crafting een belangrijk element kan zijn in het
zinvol vormgeven van de loopbanen van docenten in het voortgezet onderwijs.
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6. Bijlagen

Bijlage 1
Vragenlijst

VRAGENLIJST LOOPBAANSTURING
Om de leesbaarheid van de vragenlijst te bevorderen zijn alleen de vragen weergegeven en zijn de
antwoorden verwijderd. De vragen die betrekking hebben op dit voorstel over Job Crafting (vraag 14
t/m 34), OCM activiteiten (vraag 35 t/m 47), de Leer- en Prestatie-doeloriëntatie (vraag 77 t/m 80) en
de demografische vragen (vraag 96 t/m 102) zijn cursief gemaakt in onderstaande vragenlijst.

DEEL A: LOOPBAANSTURING

1. Ik heb een netwerk van contacten uitgebouwd die mij informeren over gebeurtenissen en
veranderingen binnen de school
2. Ik neem initiatieven op thema’s waar niemand van mijn collega’s initiatief op neemt
3. Ik attendeer mijn leidinggevende geregeld over datgene wat ik realiseer
4. Ik vraag mijn leidinggevende geregeld om advies inzake mijn professionele ontwikkeling en
loopbaanontwikkeling
5. Ik heb binnen de school een netwerk van collega’s die mij kunnen helpen bij mijn professionele
ontwikkeling
6. Ik zorg ervoor dat ik competenties ontwikkel die nodig zijn om persoonlijke doelstellingen te
realiseren
7. Ik maak mijn leidinggevende duidelijk wat mijn ambities zijn
8. Ik vraag advies over mijn professionele en loopbaanontwikkeling aan meer ervaren collega’s
binnen de afdeling
9. Ik zorg ervoor dat ik kennis en competenties opbouw in domeinen die van centraal belang zijn
voor de school
10. Ik maak mijn leidinggevende duidelijk welke taken ik graag wens te doen
11. Ik vraag advies over mijn professionele en loopbaanontwikkeling aan contacten buiten de
afdeling
12. Ik probeer contacten te leggen met invloedrijke personen binnen de afdeling en de school
13. Ik denk dat het bespreken van mijn ambities met collega’s mij zal helpen in mijn verdere
professionele en loopbaanontwikkeling
14. Ik zorg ervoor dat ik mijn capaciteiten optimaal benut
15. Ik zorg ervoor dat ik niet teveel hoef om te gaan met personen wier problemen mij
emotioneel raken
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16. Ik vraag collega's om advies
17. Ik probeer mezelf bij te scholen
18. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, sta ik vooraan om ze te horen en uit te proberen
19. Ik vraag of mijn leidinggevende tevreden is over mijn werk
20. Ik zorg ervoor dat ik zelf kan beslissen hoe ik iets doe
21. Ik zorg ervoor dat ik minder moeilijke beslissingen in mijn werk hoef te nemen
22. Ik probeer nieuwe dingen te leren op mijn werk
23. Ik vraag anderen om feedback over mijn functioneren
24. Ik zorg ervoor dat ik minder emotioneel inspannend werk moet verrichten
25. Ik zoek inspiratie bij mijn leidinggevende
26. Ik neem geregeld extra taken op me hoewel ik daar geen extra salaris voor ontvang
27. Ik probeer mezelf te ontwikkelen
28. Ik zorg ervoor dat ik niet teveel hoef om te gaan met mensen die onrealistische verwachtingen
hebben
29. Als het rustig is op mijn werk, zie ik dat als een kans om nieuwe projecten op te starten
30. Ik vraag mijn leidinggevende om mij te coachen
31. Ik zorg ervoor dat ik minder geestelijk inspannend werk hoef te verrichten
32. Ik probeer mijn werk wat zwaarder te maken door de onderliggende verbanden van mijn
werkzaamheden in kaart te brengen
33. Als er een interessant project voorbijkomt, bied ik mezelf proactief aan als projectmedewerker
34. Ik zorg ervoor dat ik me niet lange tijd achter elkaar hoef te concentreren

DEEL B: KENMERKEN VAN DE WERKCONTEXT

In onze school...
35. ... worden ontwikkelingsassessments gehouden om het groeipotentieel te bevorderen
36. ... vinden regelmatig sessies plaats over persoonlijke doelen t.a.v. professionele en
loopbaanontwikkeling
37. ... hebben we duidelijke loopbaan en ontwikkelpaden
38. ... beoordelen we regelmatig hoe medewerkers zich versneld kunnen ontwikkelen
39. ... worden regelmatig trainingen verzorgd door eigen medewerkers
40. ... heeft iedereen een uitgewerkt persoonlijk ontwikkelingsplan
41. ... worden competenties van medewerkers vastgelegd en bijgehouden op een centraal punt
42. ... gebruiken we de eigen performance evaluatie als basis voor de planning van de
professionele loopbaanontwikkeling
43. ... heb ik met mijn leidinggevende regelmatig gesprekken over mijn professionele en
loopbaanontwikkeling
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44. ... worden taken aangeboden die passen bij mijn wensen en ambitie
45. ... krijg ik regelmatig taken waardoor ik mijn competenties kan verbeteren
46. ... wordt bij de planning van mijn professionele loopbaanontwikkeling uitgegaan van mijn
prestaties en talenten
47. ... ziet mijn leidinggevende er op toe dat mijn werk uitdagend is en blijft

Mijn leidinggevende...
48. ... benoemt dat ik verantwoordelijkheid zal nemen
49. ... geeft me macht
50. ... geeft me leiding over kwesties binnen mijn afdeling
51. ... toont een positieve houding tegenover mij, beginnend met mijn eigen gedefinieerde taken
52. ... moedigt me aan om initiatief te nemen
53. ... toont betrokkenheid bij het bereiken van mijn doelen
54. ... toont betrokkenheid bij mijn doelgerichte manier van werken
55. ... luistert naar mij
56. ... herkent mijn sterke en zwakke kanten
57. ... nodigt me uit mijn sterke kanten te gebruiken wanneer dat nodig is
58. ... geeft een helder beeld van de toekomst
59. ... bespreekt gedeelde zaken met mij
60. ... toont mij hoe hij zijn werk organiseert
61. De werkplanning van de leidinggevende is zichtbaar voor mij
62. Ik heb inzicht in hoe mijn leidinggevende zijn werkdagen indeelt
63. Mijn leidinggevende laat me zien hoe ik mijn manier van werken kan verbeteren
64. Mijn leidinggevende begeleidt mij in hoe ik mijn werk op de beste manier kan doen
65. Mijn leidinggevende vertelt me over zijn eigen manier om zijn werk te organiseren
66. Mijn leidinggevende zou persoonlijk bereid zijn mij te helpen bij het oplossen van problemen
in mijn werk
67. Mijn werkrelatie met mijn leidinggevende is effectief
68. Ik heb voldoende vertrouwen in mijn leidinggevende dat ik zijn beslissingen zou verdedigen
en verantwoorden als hij niet aanwezig zou zijn om dit te doen
69. Mijn leidinggevende neemt mijn suggesties voor verandering in overweging
70. Mijn leidinggevende en ik zijn geschikt voor elkaar
71. Mijn leidinggevende begrijpt mijn problemen en behoeften
72. Mijn leidinggevende herkent mijn potentie
Mijn collega’s...
73. ... geven mij bruikbare informatie en advies
74. ... begrijpen me en steunen mij
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75. ... geven mij duidelijke en bruikbare feedback over mijn werk
76. ... geven mij praktische ondersteuning bij mijn werk

DEEL C: PERSOONLIJKE KENMERKEN

Mijn doel in mijn werk ...
77.… is het beter te doen dan anderen
78. ... is het niet slechter te doen dan anderen
79. ... is het beter te doen dan voorheen
80. ... is het niet slechter te doen dan voorheen
Mijn belangrijkste doel in mijn werk is het…
81. … is het beter te doen dan anderen … is het niet slechter te doen dan anderen
82. ... is het beter te doen dan voorheen … is het niet slechter te doen dan voorheen
83. ... is het beter te doen dan anderen ... is het beter te doen dan voorheen
84…. is het niet slechter te doen dan voorheen ... is het niet slechter te doen dan anderen
85. ... is het niet slechter te doen dan anderen ... is het beter te doen dan voorheen
86. ... is het niet slechter te doen dan voorheen … is het beter te doen dan anderen
87. Ik kan kalm blijven wanneer ik geconfronteerd word met moeilijkheden in mijn werk, omdat
ik kan terugvallen op mijn vaardigheden
88. Wanneer ik geconfronteerd word met een probleem in mijn werk, dan vind ik meestal
verschillende oplossingen
89. Wat er ook gebeurt in mijn werk, ik kan het gewoonlijk wel aan
90. De ervaringen die ik in het verleden in mijn werk heb opgedaan, hebben me goed voorbereid
op mijn huidige werk
91. In mijn werk haal ik de doelstellingen die ik mezelf stel
92. Ik ben voldoende gewapend om de eisen van mijn werk het hoofd te bieden
93. Ik wilde dat ik een andere baan had dan het leraarschap
94. Als ik opnieuw mocht kiezen, zou ik geen leraar zijn
95. Ik denk er vaak over om het lerarenberoep te verlaten

DEEL D: DEMOGRAFISCHE GEGEVENS

96. Wat is uw geslacht?
97. Uw leeftijd:
98. Uw opleidingsniveau is:
99. Hoeveel jaren ervaring heeft u in het onderwijs?
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100. Hoeveel jaren bent u werkzaam binnen de huidige baan?
101. Het schooltype waaraan u les geeft:
102. Op welke school en (evt.) welke locatie bent u werkzaam?
103. Wilt u meewerken aan een interview na het invullen van de vragenlijst?
Typ dan hieronder uw mailadres
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Bijlage 2
De flyer: Docenten aan het roer van hun loopbaan
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Bijlage 3
De negen oorspronkelijke hypothesen

De eerste hypothese:

H1: Er is een positief verband tussen OCM activiteiten in de vorm van beleid en JC
OCM activiteiten in de vorm van beleid

Job Crafting

Figuur 2: schematische weergave van Hypothese 1

De tweede hypothese gaat over het andere aspect van OCM:

H2:Er is een positief verband tussen OCM activiteiten in de vorm van steun van de leidinggevende en
JC
OCM activiteiten in de vorm van steun van de
leidinggevende

Job Crafting

Figuur 3: schematische weergave van Hypothese 2

Zoals beschreven in paragrafen 1.2.3 en 1.2.4., kan de Doeloriëntatie (motivatie) van docenten,
ondanks de stabiele aard, beïnvloed worden door de organisatie (Kunst et al., 2018). Daarom wordt er
in dit onderzoek vanuit gegaan dat Leer- en Prestatie-doeloriëntatie van docenten ondersteund en
gestimuleerd kunnen worden door OCM activiteiten. Er wordt verwacht dat OCM activiteiten
gerelateerd zijn aan Leer- en Prestatie-doeloriëntatie.
Daarom zijn de derde tot en met de zesde hypothese:

H3: Er is een positief verband tussen OCM activiteiten in de vorm van beleid en Leer-doeloriëntatie
OCM activiteiten in de vorm van beleid

Leer-doeloriëntatie

Figuur 4: schematische weergave van Hypothese 3

H4: Er is een positief verband tussen OCM activiteiten in de vorm van beleid en Prestatiedoeloriëntatie
OCM activiteiten in de vorm van beleid

Prestatie-doeloriëntatie

Figuur 5: schematische weergave van Hypothese 4
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H5: Er is een positief verband tussen OCM activiteiten in de vorm van steun van de leidinggevende en
Leer-doeloriëntatie
OCM activiteiten in de vorm van steun van de
leidinggevende

Leer-doeloriëntatie

Figuur 6: schematische weergave van Hypothese 5

H6: Er is een positief verband tussen OCM activiteiten in de vorm van steun van de leidinggevende en
Prestatie-doeloriëntatie
OCM activiteiten in de vorm van steun van de
leidinggevende

Prestatie-doeloriëntatie

Figuur 7: schematische weergave van Hypothese 6

Uit onderzoek van Runhaar et al. (submitted) komt een positieve relatie naar voren tussen de
leerdoelen en de eigen loopbaansturing van docenten. Hoewel JC niet hetzelfde is als loopbaansturing,
zijn het beide vormen van het proactief professioneel ontwikkelen van docenten op eigen initiatief.
Loopbaansturing kan worden gezien als gedragingen van een werknemer om de eigen loopbaan
richting te geven binnen en buiten de organisatie (De Vos, Dewettinck, & Buyens, 2007; Quigley &
Tymon, 2006). Bij JC gaat het om het vormgeven van de eigen baan binnen de organisatie
(Wrzesniewski & Dutton, 2001). In dit onderzoek wordt naast de Leer-doeloriëntatie ook de Prestatiedoeloriëntatie onderzocht. Beide Doeloriëntaties hebben betrekking op hoe docenten zelf hun baan
vormgeven (JC) (Senko et al., 2011). Zoals beschreven in paragraaf 1.2.3. wordt verwacht dat Leer-en
Prestatie-doeloriëntatie is gerelateerd aan JC.
Daarom zijn de zevende en achtste hypothese:

H7: Er is een positief verband tussen Leer-doeloriëntatie en Job Crafting
Leer-doeloriëntatie

Job Crafting

Figuur 8: schematische weergave van Hypothese 7

H8: Er is een positief verband tussen Prestatie-doeloriëntatie en Job Crafting
Prestatie-doeloriëntatie

Job Crafting

Figuur 9: schematische weergave van Hypothese 8

Uit de literatuur kwam naar voren dat het verband zoals geformuleerd in hypothese 7 sterker is dan het
verband in hypothese 8.
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Vandaar dat hier als laatste hypothese geformuleerd wordt:

H9: Er is een sterker positief verband tussen Leer-doeloriëntatie en JC, dan tussen Prestatiedoeloriëntatie en JC
Leer-doeloriëntatie

Meer Job Crafting dan bij Prestatie-doeloriëntatie

Figuur 10: schematische weergave van Hypothese 9
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Bijlage 4

Raamwerk van het informele gesprek
Introductie:
Voorstellen en het doel van het informele gesprek uitleggen (aanvullen en verdiepen van de variabele
Doeloriëntatie van de vragenlijst van een afstudeeronderzoek). Daarnaast duidelijk aangeven dat er
vertrouwelijk wordt omgegaan met de verkregen data van het interview en dat het interview ongeveer
20 minuten zal duren. Ook wordt er verteld dat het gesprek zal plaatsvinden aan de hand van een
aantal open vragen over Doeloriëntatie met betrekking tot het zelf vorm geven van de eigen baan (Job
Crafting). Ook de relatie tussen Doeloriëntatie en OCM activiteiten zal ter sprake komen.

Inleiding van het gesprek:
Er wordt een uitleg gegeven van de definities Leer-en Prestatie-doeloriëntatie en Job Crafting en
OCM activiteiten.
Gesprek:
-

1. Wat is volgens U Job Crafting?

-

2. Onderneemt U zelf initiatieven wat betreft het Job Crafting? Zo, ja: waarom en hoe is dit
zichtbaar? In welke mate spelen hier de Leer- en Prestatie-doeloriëntatie of een combinatie
van de twee een rol? Zo, nee: waarom niet?

-

3. Heeft OCM in de vorm van de leidinggevende of beleid invloed de Doeloriëntatie die U
heeft met betrekking tot Job Crafting? Zo, ja: waarom? Zo, nee: waarom niet?

Afronding van het gesprek
Samenvatten wat er gezegd is om te verifiëren of de gegeven informatie goed is begrepen en volledig
is. Bedanken voor de medewerking aan het gesprek.
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Bijlage 5
Informele gesprekken

-Gesprek AM op 11-11-2018: Zij staat 30 jaar voor de klas en heeft sinds dit jaar de overstap
gemaakt naar het voortgezet onderwijs als OPP-er op een scholengemeenschap waar onderwijs
gegeven wordt van VMBO-T tot VWO niveau, om zich te richten op de leerlingen die extra zorg nodig
hebben. Daarnaast ondersteunt zij ook collega’s die vragen hebben met betrekking tot zorgleerlingen.

-Gesprek VD op 13-11-2018: Zij is docent Nederlands en zorgmentor op een scholengemeenschap en
staat ongeveer 15 jaar voor de klas. Ze is een periode van 7 jaar niet werkzaam geweest in het
onderwijs in verband met de kinderen. Ze werkt nu al weer 5 jaar met veel plezier op deze school

-Gesprek JH op 16-11-2018: Hij is werkzaam in het Voortgezet onderwijs op een
scholengemeenschap, MAVO tot VWO niveau (ook tweetalig). Hij is docent wiskunde. Hij is nu 27
jaar docent.

-Gesprek CW op 16-11-2018: Zij is 22 jaar geleden begonnen als docent scheikunde en biologie op
een scholengemeenschap van VMBO-T tot VWO niveau. Ze werkt nu 15 jaar op deze school. Nu geeft
zij O&O (onderzoeken en ontwerpen op het Technasium), dit is projectonderwijs. Zij is naast docent
ook schoolopleider, coach, mentor en supervisor.

-Gesprek NP op 16-11-2018: Zij is docent sinds 1982 en geeft geschiedenis en Nederlands op een
grote scholengemeenschap van VMBO-T tot VWO niveau. Zij begeleidt leerlingen en nieuwe
docenten. Zij is naast docent dus ook mentor en coach.

-Gesprek RH op 16-11-2018: Zij staat 4 jaar voor de klas en geeft geschiedenis aan de onderbouw
van een scholengemeenschap van VMBO-T tot VWO niveau en is mentor en persoonlijk mentor (voor
leerlingen met speciale leerbehoefte) en is begeleider passend onderwijs na een masteropleiding
‘Special Needs’.
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Schema van de bevindingen van de informele gesprekken
1.Wat is volgens U Job Crafting?

De docenten gaven allemaal aan JC te zien als zelf bezig zijn met je eigen ontwikkeling.
Voorbeelden die zijn gegeven zijn:
-Jezelf ontwikkelen zorgt ook voor afwisseling in je werk, dat ervaar ik als prettig.
-Bezig zijn met je eigen ontwikkeling. Om de zoveel tijd gaat het bij mij kriebelen en dan is het weer
tijd voor iets nieuws of anders.

2. Onderneemt U zelf initiatieven wat betreft het Job Crafting? Zo, ja: waarom en hoe is dit
zichtbaar? In welke mate spelen hier de Leer- en Prestatie-doeloriëntatie of een combinatie van de
twee een rol? Zo, nee: waarom niet?
De docenten gaven de volgende initiatieven aan: cursussen, workshops, literatuur, collegiaal
overleg, experimenteren met differentiatie in de klas. Deze initiatieven komen grotendeels vanuit de
docenten zelf, maar ook vanuit school. Hierbij spelen bij zowel de Leerdoeloriëntatie als de
Prestatie-doeloriëntatie een belangrijke rol. Voorbeelden hiervan zijn:
-Geen andere dan in de gaten houden wat er op de (bij)scholingsmarkt voor handen is. Als er wat
interessants tussen zit probeer ik hier aan deel te nemen. Dus puur voor mezelf. Dus eigenlijk vanuit
een Leer-doeloriëntatie. Ontwikkeling in de breedte heeft naar mijn mening nog nooit een betere
functie dan wel meer salaris opgeleverd in het onderwijs. Als loopbaanontwikkeling gezien wordt
als een carrière zonder salarisvermeerdering dan zit je in het onderwijs wel goed. In het onderwijs
worden denk ik net als elders alleen de verticale mogelijkheden uitgedrukt in financiële beloning en
natuurlijk speelt dit wel een rol in je overwegingen. Toen ik jonger was vond ik dit belangrijker dan
nu. Dus toch eigenlijk ook een Prestatie-doeloriëntatie.
-Ik heb net een master ‘Special needs’ afgerond. Ik sta nog aan het begin van mijn carrière en heb
een Leer-en Prestatie-doeloriëntatie. Ik wil mij vooral zelf ontwikkelen en mijn kennis vergroten en
ervaring op doen vooral richting de zorgkant. Natuurlijk speelt de Prestatie-doeloriëntatie ook een
rol, uiteindelijk hoop ik ooit in een LC-functie terecht te komen met een andere salarisschaal.
Daarnaast ben ik altijd op zoek naar ‘íets’ nieuws of groeimogelijkheden, bijvoorbeeld nieuwe
schooltaken etc.

3. Heeft OCM in de vorm van de leidinggevende of beleid invloed de Doeloriëntatie die U heeft met
betrekking tot Job Crafting? Zo, ja: waarom? Zo, nee: waarom niet
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Volgens alle docenten oefenen de OCM activiteiten invloed uit op hun Doeloriëntatie. Deze OCM
activiteiten beïnvloeden de Doeloriëntatie van de docenten positief om aan JC te doen. Voorbeelden
hiervan zijn:
- De Leer- en Prestatie-doeloriëntatie komt vanuit mijzelf, maar het is prettig de ruimte voor je
initiatieven te krijgen. Het stimuleert je.
-Heel erg! Er is zeker ruimte voor ontwikkeling. Iedere collega heeft een eigen potje. Er is altijd
over te praten in je ontwikkelgesprek. Zo’n gesprek vindt een of twee keer per jaar plaats
afhankelijk van je teamleider. Dit stimuleert. Je hebt zelf wel de Leer- en Prestatie- doeloriëntatie,
maar je moet er wel de mogelijkheden voor krijgen.
-Er wordt hier gewaardeerd voor wat je doet voor school en voor de leerlingen. De organisatie
faciliteert initiatieven op ieder niveau, zelfs al ga je over je persoonlijke budget heen. Er wordt
altijd gekeken of er nog mogelijkheden zijn.
Figuur 12 Schema van de informele gesprekken
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