
       

Mobiliteit van leerkrachten  
in het primair onderwijs

a

b c

ARBEIDSMARKTPLATFORM 
PO. Van en voor 
werkgevers en werknemers

Man/Vrouw verhouding Man/Vrouw verhouding 

Wie stromen in? Functieduur uitstromend 
personeel

Type dienstverband Type dienstverband 

Schoolverlater
11-20 jaar 

Tijdelijk met 
uitzicht op een
vast dienstverband

Vast

Tijdelijk  
zonder uitzicht  
op vast

Anders 

Zonder werk

Overig meer dan 
20 jaar

(Gedeeltelijk)
Werkend

Belangrijkste redenen om  
voor nieuwe baan te kiezen  

Meest genoemde oorzaken 
van vertrek

Inhoud van het werk

Samenwerking met collega’s

5

4

3

2

1

Mate van  
zelfstandigheid

Resultaatgerichtheid 
van de organisatie

Aandacht voor 
persoonlijk welzijn 

van de 
(gedeeltelijk) werkenden is  

78,4% afkomstig uit het  
primair onderwijs.

Bijna 1 op de 3 instromende 
leerkrachten is schoolverlater. 

Bijna 1 op de 5 instromende 
leerkrachten had hiervoor 
geen werk. 

1 op de 2 instromende  
leerkrachten werkt via  
een tijdelijk dienstverband  
zonder uitzicht op vast.

Tijdelijk 
zonder 
uitzicht 
op vast Vast

Instroom Uitstroom

Bron: Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (POMO) 2014. POMO is een grootschalig enquête-onderzoek onder personeel uit alle  
overheidssectoren. Personeel wordt in POMO gevraagd naar uiteenlopende aspecten van hun werk, zoals mobiliteit en inzetbaarheid en 
werkbeleving. Deze infographic is ontwikkeld door het Arbeidsmarktplatform PO. Het Arbeidsmarktplatform PO is het expertise-centrum 
op het gebied van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs, van en voor werknemers en werkgevers.
 

49,7%

29,4%

18,5%

2,5%

Inval-/ 
oproepkracht

De mate van  
zelfstandigheid

Inhoud  
van het werk

De samenwerking
met collega’s

Wijze van  
leiding geven

Belangrijkste bronnen van 
werktevredenheid

Meest genoemde redenen 
van vertrek

De inhoud 
van het werk

Hoeveelheid 
werk

1 op de 4 uitstromende 
leerkrachten heeft maximaal 
0-2 jaar gewerkt.  

1 op de 4 uitstromende  
leerkrachten heeft meer dan  
dan 20 jaar gewerkt.

3 op de 5 uitstromende leerkrachten 
had een vast dienstverband. 

Bijna 3 op de 10 uitstromende 
leerkrachten had een tijdelijk 
contract zonder uitzicht op een 
vast dienstverband.

0-2 jaar

3-5 jaar

6-10 jaar

Anders

Tijdelijk met  uitzicht op vast

a b

c

Einde tijdelijk contract 

Ontslag genomen

Vervroegd uittreden / pensioen

Ontslag werkgever

Reorganisatie

•

•

•

•

•

87,1%

12,9%

80,3%

19,7%

27,6%

15,4%

11,8 %

19,5%

25,6%

51,5% 61%
28,7%

5,5%

20,1%

16,2%

9,7%
2,5% 4,8%

Uitstroom

Uitstroom

Uitstroom

Uitstroom

Uitstroom

Instroom

Instroom

Instroom

Instroom

Instroom

Genoemd door leerkrachten die zelf  besloten
organisatie te verlaten

35,2% 
van de 

uitstromende  
leerkrachten 
is jonger dan 

35 jaar. 

37,7% 
van de  

uitstromende  
leerkrachten  
is ouder dan 

55 jaar.  


