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Marlies Honingh 

Meso Onderzoek 

Het werkklimaat in 
ROC's en het schui
ven met docenten 

Een van de uitkomsten van de monitorstudie 

naar zeggenschap van docenten (ResearchNed 

2009) was dat 26 procent van de docenten in 

het middelbaar beroepsonderwijs vakken do

ceert die zij niet zelf gekozen hebben. Deze be

vinding is in lijn met de stellingname van de 

Onderwijsraad (2009) dat er binnen het middel-

baar beroepsonderwijs te gemakkelijk met do

centen geschoven wordt. Hierdoor krijgen do

centen volgens de Onderwijsraad te maken 

met inhoud, doelgroep en taken waar niet hun 

primaire expertise en belangstelling ligt. Het 

schuiven met docenten roept echter niet alleen 

vragen op naar de kwaliteit van de dienstver

lening in de onderwijsinstelling, maar ook 

naar de beroeps identiteit van docenten, de po

sitie van de docent in de instelling, hun zeg

genschap en de verstandhouding tussen lei

dinggevenden en docenten. In een secundaire 

analyse van de monitordata hebben we daar

om getoetst of het mogen kiezen voor te doce

ren vakken door mbo-docenten een effect 

heeft op hun perceptie van het schoolklimaat. 
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Omdat de zeggenschap die docenten hebben bin

nen onderwijsinstellingen kan variëren, was het 

belangrijk om vast te stellen hoe ver de zeggen

schap van docenten reikt en over welke aspecten 

docenten zeggenschap hebben. In deze studie heb

ben '\ve ons gericht op de ontwikkeling van beleid 

ten aanzien van de inhoud, volgorde van de lesstof 

en didactiek. Ook stelden we vast in welke mate 

docenten tevreden zijn over de zeggenschap die zij 
hebben en over de ervaringen die zij hebben met 

hun schoolleider. Zodoende konden we vaststellen 
of het kunnen kiezen van een vak direct en/ of in

direct etTect heeft op de tevredenheid van de do

centen over het werkklimaat en in hoeverre de 
mate van zeggenschap van docenten en hun erva

ringen met de schoolleider hierin een rol spelen. 

Leeftijd, aantal jaren dat de docent werkzaam is in 

het onderwijs en geslacht van de docent zijn niet 
van invloed op het ervaren werkklimaat, zo blijkt 

uit onze secundaire analyse . Wel blijkt uit een ver

gelijking tussen kleinere en grotere onderwijsin

stellingen dat docenten in kleine (kleiner dan 2000 

deelnemers) en heel grote scholen (meer dan 

15 .000 deelnemers) minder vaak kunnen kiezen 
\-velke vakken zij doceren dan de docenten die 

werkzaam zijn in de middelgrote scholen. Ook 

valt op dat managers die onderwijstaken hebben 

verhoudingsgewijs minder vaak dan docenten vak

ken doceren die zij niet zelf hebben gekozen. 

Slechts 4 van de 45 managers met een onderwijs

gevende taak rapporteren vakken te doceren die zij 
niet zelf gekozen hebben. Daarmee wijken de uit

komsten voor deze groep significant af van docen

ten die geen managementtaak hebben. 

De belangrijkste uitkomst van onze secundaire 

analyse is dat docenten die mogen kiezen voor te 

doceren vakken positiever zijn over de rol van de 

&choolleider en ook tevredener zijn over de zeg

genschap die zij ervaren. Ook ervaren zij een gro

tere mate van zeggenschap, wat weer een positief 

effect heeft op hun tevredenheid over de zeggen

schap. Op basis van deze uitkomsten stellen we 

met enige voorzichtigheid dat het kunnen kiezen 

van te doceren vakken niet op zichzelf staat, maar 

onderdeel is van een bredere context, namelijk de 

algemene gang van zaken binnen de onderwijsin

stelling. Daarmee sluiten de uitkomsten van deze 

studie aan bij studies zoals die van Bogier & So

mech (2004) waarin de onderlinge relaties tussen 

commitment, zeggenschap en organizational citi

zenship behaviour onderzocht werden . intensief 

en grootschalig onderzoek naar de organisatie-
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structuur, het functioneren van het management 

en vigerende opvattingen over de positie van do

centen en hun beroepsidentiteit zijn noodzakelijk 

om hier meer zicht op te krijgen en om mogelijke 

oorzaken en achtergronden inzichtelijk te maken. 

I n de secundaire analyse hebben we twee perspec

tieven samengebracht die doorgaans in verschillen

de wetenschappelijke discoursen aandacht krijgen, 
maar in de praktijk maar moeilijk los van elkaar 

gezien kunnen worden : het perspeCtief van de be

roepsidemiteit en (semi)professionaliteit van do

centen en het perspectief van de organisatie vall 

onderwijs en onderwijsinstellingen en de positie 

die docenten daarbinnen innemen. Aansluitend bij 

deze perspectieven zijn twee benaderingen denk

baar bij het ontwerpen van onderwijsorganisaties. 
In de eerste benadering krijgt de docent, als een 

van de onderdelen van de onderwijsorganisatie, 

een bepaalde mate van zeggenschap over de aan 
onderwijs gerelateerde zaken. In de tv,reede bena

dering hebben docenten vamvege hun professio

nele verantwoordelijkheden ten a;mzien van het 

primaire proces en hun beroepsidentiteit een cen

tnle positie in het organisatieontwerp. In deze be

nadering wordt de ondenvijsinstelling in feite ge

organiseerd vanuit de verantwoordelijkheid van 

docenten voor het onderwijsleerproces. Gezien de 

discussies over het middelbaar beroepsonderwijs, 

de (hernieuwde) aandacht voor het prima.ire pro

ces en de positie van docenten lijkt het ons rele

vant stil te staan bij de vraag of in het organisatie

ontwerp van mbo-instellingen het primaire proces 

in voldoende mate centraal staat. 
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