
 

 

Testen van de Werkbelevingsmonitor PO   

In opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds is een 

‘werkbelevingsmonitor’ ontwikkeld, voor – en mede samen met  – medewerkers in het PO. Om te testen of het 

instrument inderdaad zo leuk, gebruiksvriendelijk en nuttig wordt ervaren als wij denken, vragen wij 20 scholen 

uit het primair onderwijs om in september/oktober de Werkbelevingsmonitor te testen als pilot.  

Hieronder vertellen we u graag meer: 

 

Wat is het 

De Werkbelevingsmonitor PO biedt inzichten in wat onderwijspersoneel drijft in hun werk - en hoe zij daarin 

optimaal gefaciliteerd kunnen worden door school, bestuur, en sector.  

 

Waarom  

Om de aantrekkelijkheid van het werken in het PO te vergroten. 

 

Eigenschappen van de Werkbelevingsmonitor PO 

 deelname aan het onderzoek kost maar een paar minuten; 

 de manier van onderzoek (geen saaie vragenlijsten, maar een visueel aantrekkelijke site met op de 

deelnemer afgestemde vragen) wordt door respondenten uit sectoren waar deze onderzoeksvorm ook 

wordt gebruikt als leuk en toegankelijk ervaren; 

 de verbanden tussen alle werkbelevingsaspecten worden inzichtelijk gemaakt; 

 rapportages op team, bestuur en sectorniveau die input bieden voor ontwikkelen van beleid en die op 

schoolniveau een goed startpunt vormen om in teamverband het gesprek aan te gaan over wat goed is en 

behouden moet blijven / wat er anders kan.    

 100 % Anonimiteitsgarantie (AVG).  

 

Ontwikkeling instrument samen met de sector 

Om de Werkbelevingsmonitor PO van meet af aan optimaal te laten aansluiten op de werkzaamheden en 

behoeften van personeel binnen het PO, heeft het onderzoeksbureau Kantell de afgelopen maanden zo’n 50 

diepte-interviews gehouden met medewerkers uit verschillende beroepsgroepen binnen het PO (schoolleiders, 

leerkrachten, IB-ers). Op basis daarvan zijn de vragen samengesteld en is het instrument gebouwd. 

 

Pilot na de zomervakantie 

Wij zouden heel blij zijn met uw deelname aan de pilot in september/oktober! Met uw feedback kunnen we 

het instrument nog verbeteren voordat we het sectorbreed uitzetten. Als dank bieden wij u na deelname graag 

een leuke opvolging aan, in de vorm van een gratis workshop door de adviseurs van VfPf, passend bij de 

behoefte van uw schoolteam.  

 

En dan die naam… 

“Werkbelevingsmonitor PO”; dat klinkt dus echt niet zo aantrekkelijk. Eens? U weet vast een betere naam! Laat 

het ons weten en maak kans op een heerlijke taart voor uw team! 

 

Deelnemen aan de pilot? Vragen? Meer informatie  

Voor het aanmelden van uw school aan de pilot, of voor vragen, kunt u contact opnemen met 

 

Eelke Solle, adviseur Arbeid en Vitaliteit VfPf of  Tiny Rompen, adviseur Arbeidsmarktplatform PO 

T. eelke.solle@vfpf.nl  t.rompen@caop.nl 

E. 06 22 77 87 94   06 22652623 
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