Leren en ontwikkelen
Verkenning naar de professionele ontwikkeling van
personeel in het primair onderwijs

Is in 2015 een opleiding/training gevolgd?
Ja, een vakinhoudelijke opleiding
Ja, een opleiding gericht op vaardigheden
Ja, een organisatiespecifieke opleiding
Ja, een algemene opleiding
Nee, maar ik had hier wel behoefte aan
Nee en ik had daar ook geen behoefte aan
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Opleidingen en trainingen worden
vooral gevolgd …
om taken binnen de functie beter
uit te kunnen voeren
		
uit persoonlijke interesse
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Het personeel volgt opleidingen en trainingen vaak op
eigen initiatief (ruim 57 procent) of in onderling overleg
met de leidinggevende (circa 21 procent).

De opleiding of training …
5%

13%

9%

14%

73%

86%

is gericht op de
individuele leer- en
verbeterpunten
(Helemaal) mee oneens

is een nuttige investering
geweest voor het uitoefenen
van het werk
Niet mee oneens, niet mee eens

(Helemaal) mee eens

Belangrijke factoren die invloed hebben op deelname aan een training of opleiding ...
de leeftijd van het personeel
het opleidingsniveau van het personeel
de mate waarin personeel aangeeft te anticiperen op de persoonlijke ontwikkeling
in een formeel gesprek afspraken maken over de persoonlijke ontwikkeling

Is in 2015 deelgenomen aan coaching of intervisie?
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Als personeel deelneemt aan coaching of intervisie, doen zij dit vaak op eigen initiatief
(ruim 38 procent). Circa 27 procent van het personeel neemt deel op initiatief van de leidinggevende.
De coaching of intervisie …
… is gericht op de individuele leer- en verbeterpunten

… is een nuttige investering geweest voor het uitoefenen van het werk
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Belangrijke factoren die invloed hebben op deelname van het personeel aan
coaching of intervisie ...
het opleidingsniveau van het personeel
de organisatiegrootte
het hebben van een leidinggevende functie
in een formeel gesprek afspraken maken over de persoonlijke ontwikkeling

Bron: Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (PoMo) 2016, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties
Het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek is een grootschalig enquête-onderzoek onder personeel uit de publieke
sector. Het personeel wordt in het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek gevraagd naar uiteenlopende aspecten
van hun werk, zoals professionalisering, inzetbaarheid en werkbeleving. Deze infographic is ontwikkeld door het
Arbeidsmarktplatform PO. Het Arbeidsmarktplatform PO is het expertisecentrum op het gebied van de arbeidsmarkt in
het primair onderwijs, van en voor werknemers en werkgevers.
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