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Scores

Duiding
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Inleiding 

Voor u ligt het tweede medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in het bekostigd 

middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit onderzoek is uitgevoerd in 2014, 2015 en het 

eerste kwartaal van 2016. Het eerste MTO vond plaats in 2012 en 2013. Dit tweede MTO 

is weer sectorbreed uitgevoerd en geeft inzicht in de resultaten van 53 mbo-

instellingen. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Effectory, in opdracht en 

onder regie van de Stuurgroep Benchmark van de MBO Raad. Een commissie bestaande uit 

vertegenwoordigers van de MBO Raad, de Algemene Onderwijsbond en het ministerie 

van OCW heeft het operationele proces begeleid. 

Een standaardvragenlijst is samengesteld door een representatieve panel van 

medewerkers in het mbo onder begeleiding van Effectory en de begeleidingscommissie. 

Bij iedere mbo-instelling is een standaardvragenlijst uitgezet met 33 vragen voor iedere 

medewerker.  Instellingen konden deze vragenlijst optioneel uitbreiden met extra 

vragen uit een vragenbibliotheek. De resultaten van deze extra vragen vormen geen 

onderdeel van dit sectorrapport maar zijn opgenomen in de individuele 

instellingsrapportages van de instellingen. 

Dit rapport geeft een beeld van de scores van de sector als geheel, gemeten met de 33 

standaardvragen. Bij het onderdeel “instellingen naast elkaar” zijn door middel van 

staafdiagrammen de scores op de negen hoofdvragen van de 53 instellingen opgenomen. 

Informatie over de resultaten per mbo-instelling is beschikbaar op de website van de MBO 

Raad in de vorm van een topsheet. 

Woerden, juli 2016 
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Samenvatting 

Dit tweede MTO is uitgevoerd onder 53 mbo-instellingen. In totaal zijn 40.571 medewerkers 

uitgenodigd voor het onderzoek. Hiervan hebben 29.368 medewerkers de vragenlijst 

ingevuld, wat resulteert in een respons van 72,4%. 

Bevlogenheid, betrokkenheid en tevredenheid

De drie thema’s bevlogenheid, betrokkenheid en tevredenheid zijn positief significant 

gestegen ten opzichte van de scores in het eerste MTO. Hierbij is er in het huidige MTO 

een verschil zichtbaar tussen ondersteunend en beheerpersoneel (OBP) en 

onderwijzend personeel (OP) namelijk: OP medewerkers rapporteren, ten 

opzichte van het sectorgemiddelde, een negatieve significante afwijking op 

bevlogenheid, betrokkenheid en tevredenheid. OBP medewerkers rapporteren, ten 

opzichte van het sectorgemiddelde, een positieve significante afwijking op bevlogenheid, 

betrokkenheid en tevredenheid.  

Hoofdvragen 

In de standaardvragenlijst zijn verscheidene hoofdvragen opgenomen, zodat de tevredenheid 

omtrent verschillende onderwerpen als werkzaamheden, arbeidsomstandigheden, directe 

collega’s, leidinggevende, de mbo-instelling, ontwikkelingsmogelijkheden en beloning 

zichtbaar wordt. Op alle hoofdvragen is een positief significant verschil waarneembaar. Dit 

geeft aan dat medewerkers in meerdere mate meer tevreden zijn over hun werkzaamheden, 

arbeidsomstandigheden, directe collega’s, leidinggevende, de mbo-instelling, 

ontwikkelingsmogelijkheden en beloning. 

Werkzaamheden 

De vragen onder werkzaamheden laten gemiddeld genomen positieve scores zien. Waarbij 

de nieuwe vraag ‘kans te doen waar ik goed in ben’ de laagste gemiddelde score 

rapporteert. 

Werk & energie

De ervaren werkdruk laat geen significante stijging of daling zien, de werkdruk 

wordt gemiddeld vrijwel hetzelfde ervaren als in het eerste MTO. Echter ervaren 

medewerkers in het huidige MTO wel meer energie door hun werk. 

Arbeidsomstandigheden 

Gemiddeld genomen kunnen wij stellen dat medewerkers zich veilig voelen op de 

mbo-instelling (> 7,5 ‘mee eens’). Daarbij wordt de tijd die medewerkers ervaren om taken 

uit te voeren gemiddeld niet voldoende en niet als onvoldoende ervaren, 

ondanks de waarneembare positieve significante stijging. 
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Directe collega’s

De samenwerking met directe collega’s, het terecht kunnen bij de medewerkers ‘zelf’ voor 

hulp en het kunnen aanspreken op elkaars gedrag is gemiddeld en gelijk aan het eerste MTO 

gebleven. 

Direct leidinggevende

Het vertrouwen en de motivatie welke medewerkers ervaren bij en door hun direct 

leidinggevende is gestegen ten opzichte van het eerste MTO. We kunnen hierdoor stellen 

dat medewerkers gemiddeld meer vertrouwen in hun leidinggevende hebben en zij door 

hen meer worden gemotiveerd. 

De mbo-instelling

Medewerkers vinden zich gemiddeld goed passen bij de mbo-instelling en staan achter 

de doelstellingen van de eigen mbo-instelling. Hier is een positieve significante 

stijging waarneembaar ten opzichte van het eerste MTO. Echter scoort de ervaren 

waardering lager. Wel laat deze score een positieve significante stijging zien ten opzichte van 

het eerste MTO. 

Ontwikkelingsmogelijkheden 

Samenvattend kunnen we stellen dat de medewerkers hun eigen wil om te ontwikkelen als 

positief ervaren, deze laat daarbij een positieve significante afwijking zien ten opzichte van 

het eerste MTO. Echter zien de medewerkers de doorgroeimogelijkheden en aandacht voor 

persoonlijke ontwikkeling gemiddeld minder positief. Hier is wel een positieve 

significante stijging waarneembaar in vergelijking met het eerste MTO. 

Werken bij de mbo-instelling

Een groot deel van de medewerkers heeft geen actie ondernomen tot ander werk. Tevens 

vinden medewerkers het leuk om de komende jaren bij de betreffende mbo-instelling te 

blijven werken. In vergelijking met het eerste MTO is hier bij beide onderwerpen een 

positief significant verschil waarneembaar. 
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Resultaten 

Bevlogenheid 

Bevlogenheid is de mate van bezieling die medewerkers ervaren in het werk. Bevlogen 

medewerkers hebben passie voor hun werk, krijgen energie van hun werk en zetten zichzelf 

in om henzelf en het vakgebied te ontwikkelen. Bevlogenheid scoort een 7,4, waardoor in 

vergelijking met het eerste MTO (score 7,2) een positieve significante stijging waarneembaar 

is (P<0,01). De bevlogenheid van OBP medewerkers laat een score zien van een 7,5, een 

positief significant verschil ten opzichte van het sector gemiddelde(P<0,01). De bevlogenheid 

van de OP medewerkers scoort een 7,3, een significant negatief verschil ten opzichte van het 

sectorgemiddelde (P<0,01). 

Medewerkersbetrokkenheid 

Betrokkenheid is de mate van binding die een medewerker ervaart bij de mbo-instelling. 

Medewerkers die betrokken zijn, hebben hart voor hun instelling en vinden zichzelf bij de 

instelling en haar doelen passen. De betrokkenheid van het tweede MTO scoort een 7,3, 

waardoor in vergelijking met het eerste MTO (score 6,9) ook een positieve significante stijging 
waarneembaar is (P<0,01). De betrokkenheid van OBP medewerkers laat een score zien van 

een 7,7. De betrokkenheid van de OP medewerkers scoort een 7,0. Ook bij het thema 

betrokkenheid laat het OBP een significant positief verschil zien ten opzichte van het 

sectorgemiddelde, waar het OP een significant negatief verschil laat zien ten opzichte van de 

sectorgemiddelde. (P<0,01). 

Medewerkerstevredenheid 

Medewerkerstevredenheid kan worden uitgelegd als het gevoel van welbevinden dat de 

medewerker door het werk ervaart. De medewerkerstevredenheid van de mbo-instellingen 

scoort een 7,3, waardoor in vergelijking met het eerste MTO (score 6,9) een positief 

significante stijging waarneembaar is (P<0,01). De tevredenheid van OBP medewerkers laat 

een score zien van een 7,6, dit is een positieve significante afwijking ten opzichte van het 

sectorgemiddelde (7,3) (P<0,01). De betrokkenheid van de OP medewerkers scoort een 7,1, 

dit is een negatief significante afwijking ten opzichte van het sectorgemiddelde (7,3) (P<0,01). 

Samenvattend kan worden gesteld dat de drie thema’s bevlogenheid, betrokkenheid en de 

tevredenheid binnen het tweede MTO positief significant stijgen ten opzichte van de scores 

in het eerste MTO.

Daarnaast is er in het tweede MTO een verschil zichtbaar tussen OBP en OP medewerkers, 

namelijk: OP medewerkers rapporteren, ten opzichte van het sectorgemiddelde, een negatief 

significante afwijking op bevlogenheid, betrokkenheid en tevredenheid (P<0,01). Het verschil 

op de thema’s bevlogenheid, betrokkenheid en tevredenheid bij OBP medewerkers wijkt 

significant positief af, in vergelijking met het sector gemiddelde (P<0,01). 
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Hoofdvragen 

In de mbo-basismodule zijn verscheidene hoofdvragen opgenomen, zodat de tevredenheid 

omtrent verschillende onderwerpen als werkzaamheden, arbeidsomstandigheden, directe 

collega’s, leidinggevende, de mbo-instelling, ontwikkelingsmogelijkheden en 

beloning zichtbaar wordt. In het tweede MTO is op alle hoofdvragen een positief significant 

verschil waarneembaar in vergelijking met het eerste MTO (P<0,01). Medewerkers zijn in 

meerdere mate tevreden over hun werkzaamheden, arbeidsomstandigheden, directe 

collega’s, leidinggevende, de mbo-instelling, ontwikkelingsmogelijkheden en beloning. 

1.1. Werkzaamheden 

De vragen bij werkzaamheden gaan voornamelijk in op hoe medewerkers in het werk zitten, 

de mate van voldoende verantwoordelijkheden, het inzetten van talent en vaardigheden en 

inzet om te verbeteren. Met name de vragen over het ervaren werkplezier (vraag 2b), zinvol 

vinden van het werk (vraag 2c) en het graag iets extra’s willen doen voor het succes van de 

mbo-instelling (vraag 2g) laten een positieve significante stijging zien. Vraag 2b stijgt van een 

7,6 naar een 7,7 (P<0,01), vraag 2c van een 8,0 naar een 8,1 (P<0,05) en vraag 2g stijgt van 

een 7,7 naar een 7,8 (P<0,01). De vragen ‘voldoende verantwoordelijkheid’ (7,7), ‘inzet om 

voortdurend te blijven verbeteren’ (8,1) (vragen 2d en 2e) blijven gelijk. 

Zoals in de bijlage vermeld zijn aan de standaardvragenlijst drie nieuwe vragen toegevoegd, 

waaronder de twee vragen: ‘ik krijg de kans om te doen waar ik goed in ben’ (score 7,0) en 

‘ik ben trots op het werk wat ik doe’ (score 7,8). 

Samenvattend kan worden gesteld dat alle vragen onder werkzaamheden gemiddeld 

genomen positieve scores laten zien daar waar hoger is gescoord dan een 7,5 (mee eens). 

Waarbij de nieuwe vraag ‘kans te doen waar ik goed in ben’ de laagste gemiddelde score 

rapporteert. 

1.2. Werkdruk

De vragen welke onder het onderwerp werkdruk vallen gaan in op de ervaren werkdruk en 

de energie welke het werk oplevert.  

Vraag 3a vraagt naar de ervaren werkdruk van medewerkers, waar 50,6% van de 

medewerkers hun werkdruk als goed ervaren, 0,2% hun werkdruk als veel te laag ervaren, 

1,2% hun werkdruk als te laag ervaren, 39,1% te hoog en 8,8% als veel te hoog ervaren. In het 

eerste MTO ervaarde 50,2% hun werkdruk als goed, 0,3% hun werkdruk als veel te laag, 1,6% 

als te laag, 38,9% als te hoog en 9% als veel te hoog. De stijging en daling van de 

antwoordcategorieën zijn echter niet significant ten opzichte van het eerste MTO. De vraag 

‘mijn werk geeft mij energie’ (3b) scoort een 6,6, waarbij in het eerste MTO de vraag een 6,5 

scoorde. Deze positieve stijging van 0,1 is significant (P<0,01). 
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Op basis van de twee vragen (3a en 3b) kan worden gesteld dat de ervaren werkdruk geen 

stijging of daling laat zien. De werkdruk wordt gemiddeld hetzelfde ervaren als in het eerste 

MTO. Echter ervaren medewerkers wel meer energie door hun werk. 

1.3. Arbeidsomstandigheden

De vragen bij arbeidsomstandigheden gaan in op de tijd welke medewerkers ervaren om 

taken uit te voeren en de veiligheid op school. 

De ervaren veiligheid van medewerkers (vraag 4b) scoort een 7,8, gelijk aan het eerste MTO. 

Vraag 4c ‘ik heb voldoende tijd om mijn taken naar behoren uit te voeren’ scoort een 5,2, 

waarbij in het eerste medewerkerstevredenheidsonderzoek de vraag een 5,1 scoorde. De 

stijging van 0,1 is significant ten opzichte van het eerste MTO (P<0,01). 

Samenvattend kan worden gesteld dat medewerkers zich gemiddeld genomen veilig voelen 

op school (> 7,5 ‘mee eens’). Daarbij wordt de tijd die medewerkers ervaren om taken uit te 

voeren gemiddeld niet voldoende en niet als onvoldoende ervaren, ondanks de zichtbare 

stijging. 

1.4. Directe collega’s

De vragen over directe collega’s gaan in op de samenwerking van collega’s binnen het 

team, of directe collega’s met hulp bij elkaar terecht kunnen en of directe collega’s 

elkaar aanspreken op elkaars gedrag. 

De samenwerking binnen het team (vraag 5d) scoort een 7,2, (vraag 5b) het terecht kunnen 

bij de medewerkers zelf voor hulp scoort een 8,5, (vraag 5c) het elkaar kunnen aanspreken op 

het gedrag scoort een 6,9. De scores ten opzichte van het eerste MTO zijn gelijk gebleven. 

Medewerkers ervaren de samenwerking, het terecht kunnen bij de medewerkers zelf voor 

hulp en het kunnen aanspreken op elkaars gedrag gemiddeld gelijk aan het eerste MTO. 

1.5. Direct leidinggevende

De direct leidinggevende is de leidinggevende waar medewerkers direct door worden 

aangestuurd en door worden beoordeeld. De vragen over direct leidinggevende gaan over 

de mate van vertrouwen en de mate van gemotiveerd worden. 

Vraag 6b ‘vertrouwen in direct leidinggevende’ scoort een 7,3. Ten opzichte van het eerste 

MTO is er een significante stijging van 0,2 score waarneembaar (P<0,01). De motivatie door 

de direct leidinggevende (vraag 6c) stijgt significant van 6,5 naar 6,8 (P<0,01). 

Samengevat ervaren medewerkers gemiddeld meer vertrouwen in hun leidinggevende en 

worden zij door hen meer gemotiveerd. 
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1.6. De mbo-instelling

Over de mbo-instelling zijn verscheidene vragen opgenomen met als onderwerpen; het trots 

zijn op de mbo-instelling, het gevoel te passen bij de mbo-instelling, achter de doelstellingen 

van de mbo-instelling staan en gewaardeerd voelen door de mbo-instelling. 

Vraag 7b ‘trots op de mbo-instelling’ scoort een 6,7. Vraag 7b behoort tot één van de nieuw 

opgenomen vragen (zie algemene onderzoeksinformatie), de reden dat de score niet kan 

worden vergeleken met het eerste MTO. Vraag 7c ‘passen bij de mbo-instelling’ stijgt van 

6,9 naar 7,3, vraag 7d ‘achter de doelstellingen staan van mbo-instelling’ stijgt van 7,0 naar 

7,2 en vraag 7e ‘gewaardeerd worden door mbo-instelling’ stijgt van 5,6 naar 6,1. De 

vragen laten allen een positieve significante stijging zien (P<0,01). 

Medewerkers vinden zich gemiddeld goed passen bij de mbo-instelling en staan achter de 

doelstellingen van de eigen mbo-instelling. Echter scoort de ervaren waardering lager 

maar laat deze score wel een positieve stijging zien ten opzichte van het eerste MTO. 

1.7. Ontwikkelingsmogelijkheden

De vragen over ontwikkelingsmogelijkheden spelen in op de wil van medewerkers om te 

ontwikkelen, de mogelijkheid krijgen om als medewerker door te kunnen groeien en 

voldoende aandacht krijgen voor loopbaanontwikkeling.

De wil om te ontwikkelen binnen het vakgebied (vraag 8b) scoorde in het eerste MTO een 

7,8, in het tweede MTO scoort de vraag een 7,9, een positieve significante afwijking ten 

opzichte van het eerste MTO (P<0,01). De vragen over de doorgroeimogelijkheden 

(vraag 8c) en aandacht voor persoonlijke loopbaanontwikkeling (vraag 8d) laten ook een 

positieve significante stijging zien (P<0,01). Vraag 8c stijgt van 5,2 naar 5,7 en vraag 8d 

stijgt van 5,5 naar 6,0. 

Samenvattend kan worden gesteld dat de medewerkers hun eigen wil om te ontwikkelen als 

positief ervaren. Echter zien zij de doorgroeimogelijkheden en aandacht voor persoonlijke 
ontwikkeling gemiddeld minder positief, wel is hier een positieve stijging waarneembaar. 

1.8. Werken bij de mbo-instelling 

De vragen onder het onderwerp werken bij de mbo-instelling gaan in op ondernomen 

actie tot ander werk en hoelang medewerkers bij de mbo-instelling willen blijven werken. 

Vraag 10a vraagt naar de ondernomen actie tot ander werk, waarbij 83,5% geen actie heeft 

ondernomen, 10,3% actie heeft ondernomen binnen de mbo-instelling, en 8,6% actie heeft 

ondernomen buiten de mbo-instelling. In het eerste MTO had 82,2% geen actie 

ondernomen, 10,8% had actie ondernomen binnen de mbo-instelling, en 10,0% had 

actie ondernomen 
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buiten de mbo-instelling. De stijging van het aantal medewerkers dat geen actie heeft 

ondernomen is significant (P<0,01). Vraag 10b ‘ik vind het leuk om de komende 1 tot 2 jaar bij 

de mbo-instelling te blijven werken’ scoort een 8,0, deze score stijgt ten opzichte van het 

eerste MTO 0,2 score, de positieve stijging is significant (P<0,01). 

Een groot deel van de medewerkers heeft geen actie ondernomen tot ander werk en 

medewerkers vinden het leuk om de komende jaren bij de betreffende mbo-instelling te 

blijven werken. 
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Instellingen naast elkaar
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INSTELLINGEN NAAST ELKAAR 

MBO branche 

MBO branche 

1. Ik ben tevreden over het werken bij mbo-instelling

2. Ik ben tevreden over mijn werkzaamheden binnen mbo-instelling
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INSTELLINGEN NAAST ELKAAR 

MBO branche 

3. Ik vind mijn werkdruk goed

4. Ik ben tevreden over de omstandigheden waaronder ik mijn werk doe

MBO branche, medewerkersonderzoek 2014/2015

© Effectory 13



INSTELLINGEN NAAST ELKAAR 

MBO branche 

5. Ik ben tevreden over mijn collega's

6. Ik ben tevreden over mijn direct leidinggevende
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INSTELLINGEN NAAST ELKAAR 

MBO branche 

7. Ik ben tevreden over de mbo-instelling als organisatie

8. Ik ben tevreden over mijn ontwikkelingsmogelijkheden binnen de mbo-instelling
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INSTELLINGEN NAAST ELKAAR 

MBO branche 

9. Ik ben tevreden over de beloning die ik voor mijn werk ontvang
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Scores
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Scores op de thema’s
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MBO branche (n=29368) 7,4 7,3 7,3

Let op: als een score kleurt, doet MBO branche het beter of slechter 
op dat punt dan de vorige meting of de benchmark

Vorige meting (n=23932) 7,2 6,9 6,9

MBO branche (n=29368) 7,4 7,3 7,3

Let op: als een score kleurt, doet die onderliggende groep het beter 
of slechter op dat punt dan MBO branche

OBP (n=10474) 7,5 7,7 7,6

OP (n=17109) 7,3 7,0 7,1

Kleuring is op basis van significante én grote absolute verschillen. Meer informatie vindt u in de onderzoeksverantwoording.

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil

MBO branche

SCORES OP DE THEMA'S
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Scores op de vragen
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n= 29.368 23.932

Algemene hoofdvraag

1a) Ik ben tevreden over het werken bij de mbo-instelling 7,3 6,9

Hoofdvragen

2a) Ik ben tevreden over mijn werkzaamheden binnen de mbo-instelling 7,3 7,1

4a) Ik ben tevreden over de omstandigheden waaronder ik mijn werk doe 5,9 5,6

5a) Ik ben tevreden over mijn directe collega's 7,7 7,6

6a) Ik ben tevreden over mijn direct leidinggevende 7,2 6,9

7a) Ik ben tevreden over de mbo-instelling als organisatie 6,5 5,9

8a) Ik ben tevreden over mijn ontwikkelingsmogelijkheden binnen de mbo-
instelling

6,6 6,2

9a) Ik ben tevreden over de beloning die ik voor mijn werk ontvang 5,9 5,6

Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores op 
onderliggende vragen.

Werkzaamheden

2b) Ik heb plezier in mijn werk 7,7 7,6

2c) Ik doe zinvol werk 8,1 8,0

2d) Ik heb voldoende verantwoordelijkheid in mijn werk 7,7 7,7

2e) Ik zet me in om mijzelf voortdurend te verbeteren 8,1 8,1

2f) Ik krijg de kans om te doen waar ik goed in ben 7,0 -

2g) Ik doe graag iets extra's om bij te dragen aan het succes van de mbo-
instelling

7,8 7,7

2h) Ik ben trots op het werk dat ik doe 7,8 -

Werkdruk

3a) Ik vind mijn werkdruk (% Goed) 50,6 50,2

% Veel te laag 0,2 0,3

% Te laag 1,2 1,6

% Te hoog 39,1 38,9

% Veel te hoog 8,8 9,0

3b) Mijn werk geeft mij energie 6,6 6,5

Arbeidsomstandigheden

4b) Ik voel me veilig op school 7,8 7,8

4c) Ik heb voldoende tijd om mijn taken naar behoren uit te voeren 5,2 5,1

Directe collega's

5b) Als mijn directe collega's mijn hulp nodig hebben, kunnen ze bij me terecht 8,5 8,5

Kleuring is op basis van significante én grote absolute verschillen. ‘Uitleg bij de resultaten’ biedt meer informatie over kleuring en 
resultaten.

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil

SCORES OP DE VRAGEN

MBO branche

MBO branche, medewerkersonderzoek 2014/2015
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Directe collega's

5c) Als directe collega's kunnen wij elkaar op elkaars gedrag aanspreken 6,9 6,9

5d) Ik ervaar een goede samenwerking binnen mijn team 7,2 7,2

Direct leidinggevende

6b) Ik heb vertrouwen in mijn direct leidinggevende 7,3 7,1

6c) Mijn direct leidinggevende motiveert me in mijn werk 6,8 6,5

Organisatie

7b) Ik ben trots op de mbo-instelling 6,7 -

7c) Ik heb het gevoel dat ik bij de mbo-instelling pas 7,3 6,9

7d) Ik sta achter de doelstellingen van de mbo-instelling 7,2 7,0

7e) Ik voel dat ik gewaardeerd word door de mbo-instelling 6,1 5,6

Ontwikkelingsmogelijkheden

8b) Ik wil me ontwikkelen binnen mijn vakgebied 7,9 7,8

8c) Binnen de mbo-instelling heb ik de mogelijkheid om door te groeien 5,7 5,2

8d) Er is voldoende aandacht voor mijn persoonlijke loopbaanontwikkeling 6,0 5,5

Werken bij de mbo-instelling

10a) Ik heb in de afgelopen 3 maanden concrete actie ondernomen om ander werk 
te krijgen of ga dat de komende 3 maanden doen (% Nee)

83,5 82,2

% Ja, binnen de mbo-instelling 10,3 10,8

% Ja, buiten de mbo-instelling 8,6 10,0

10b) Ik vind het leuk om de komende 1 tot 2 jaar bij de mbo-instelling te blijven
werken

8,0 7,8

Kleuring is op basis van significante én grote absolute verschillen. ‘Uitleg bij de resultaten’ biedt meer informatie over kleuring en 
resultaten.

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil

SCORES OP DE VRAGEN

MBO branche

MBO branche, medewerkersonderzoek 2014/2015
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Algemene hoofdvraag

1a) Ik ben tevreden over het werken bij de mbo-instelling 7,3 7,6 7,1

Hoofdvragen

2a) Ik ben tevreden over mijn werkzaamheden binnen de mbo-
instelling 7,3 7,4 7,2

4a) Ik ben tevreden over de omstandigheden waaronder ik mijn werk
doe 5,9 6,5 5,4

5a) Ik ben tevreden over mijn directe collega's 7,7 7,8 7,7

6a) Ik ben tevreden over mijn direct leidinggevende 7,2 7,4 7,1

7a) Ik ben tevreden over de mbo-instelling als organisatie 6,5 6,9 6,2

8a) Ik ben tevreden over mijn ontwikkelingsmogelijkheden binnen de
mbo-instelling 6,6 6,6 6,5

9a) Ik ben tevreden over de beloning die ik voor mijn werk ontvang 5,9 5,7 6,0

Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores 
op onderliggende vragen.

Werkzaamheden

2b) Ik heb plezier in mijn werk 7,7 7,8 7,6

2c) Ik doe zinvol werk 8,1 8,1 8,1

2d) Ik heb voldoende verantwoordelijkheid in mijn werk 7,7 7,7 7,8

2e) Ik zet me in om mijzelf voortdurend te verbeteren 8,1 8,1 8,1

2f) Ik krijg de kans om te doen waar ik goed in ben 7,0 7,2 7,0

2g) Ik doe graag iets extra's om bij te dragen aan het succes van de
mbo-instelling 7,8 8,0 7,6

2h) Ik ben trots op het werk dat ik doe 7,8 7,8 7,8

Werkdruk

3a) Ik vind mijn werkdruk (% Goed) 50,6 65,5 41,4

% Veel te laag 0,2 0,4 0,1

% Te laag 1,2 2,4 0,5

% Te hoog 39,1 27,3 46,4

% Veel te hoog 8,8 4,3 11,6

3b) Mijn werk geeft mij energie 6,6 6,8 6,5

Arbeidsomstandigheden

4b) Ik voel me veilig op school 7,8 7,8 7,8

4c) Ik heb voldoende tijd om mijn taken naar behoren uit te voeren 5,2 6,1 4,6

Kleuring is op basis van significante én grote absolute verschillen. ‘Uitleg bij de resultaten’ biedt meer informatie over kleuring en 
resultaten.

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil

SCORES OP DE VRAGEN: GROEPEN NAAST ELKAAR

MBO branche

MBO branche, medewerkersonderzoek 2014/2015
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Directe collega's

5b) Als mijn directe collega's mijn hulp nodig hebben, kunnen ze bij
me terecht 8,5 8,6 8,5

5c) Als directe collega's kunnen wij elkaar op elkaars gedrag
aanspreken 6,9 7,2 6,7

5d) Ik ervaar een goede samenwerking binnen mijn team 7,2 7,4 7,1

Direct leidinggevende

6b) Ik heb vertrouwen in mijn direct leidinggevende 7,3 7,5 7,3

6c) Mijn direct leidinggevende motiveert me in mijn werk 6,8 6,9 6,7

Organisatie

7b) Ik ben trots op de mbo-instelling 6,7 7,1 6,5

7c) Ik heb het gevoel dat ik bij de mbo-instelling pas 7,3 7,5 7,1

7d) Ik sta achter de doelstellingen van de mbo-instelling 7,2 7,4 7,1

7e) Ik voel dat ik gewaardeerd word door de mbo-instelling 6,1 6,4 5,9

Ontwikkelingsmogelijkheden

8b) Ik wil me ontwikkelen binnen mijn vakgebied 7,9 7,7 7,9

8c) Binnen de mbo-instelling heb ik de mogelijkheid om door te
groeien 5,7 5,7 5,6

8d) Er is voldoende aandacht voor mijn persoonlijke
loopbaanontwikkeling 6,0 6,0 5,9

Werken bij de mbo-instelling

10a)
Ik heb in de afgelopen 3 maanden concrete actie ondernomen om 
ander werk te krijgen of ga dat de komende 3 maanden doen (% 
Nee)

83,5 84,5 83,0

% Ja, binnen de mbo-instelling 10,3 10,7 10,1

% Ja, buiten de mbo-instelling 8,6 6,8 9,6

10b) Ik vind het leuk om de komende 1 tot 2 jaar bij de mbo-instelling
te blijven werken 8,0 8,2 7,8

Kleuring is op basis van significante én grote absolute verschillen. ‘Uitleg bij de resultaten’ biedt meer informatie over kleuring en 
resultaten.

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil

SCORES OP DE VRAGEN: GROEPEN NAAST ELKAAR

MBO branche

MBO branche, medewerkersonderzoek 2014/2015
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Algemene hoofdvraag

1a) Ik ben tevreden over het werken bij de mbo-instelling 7,3 7,3 7,3

Hoofdvragen

2a) Ik ben tevreden over mijn werkzaamheden binnen de mbo-
instelling 7,3 7,4 7,3

4a) Ik ben tevreden over de omstandigheden waaronder ik mijn werk
doe 5,9 6,0 5,8

5a) Ik ben tevreden over mijn directe collega's 7,7 7,7 7,8

6a) Ik ben tevreden over mijn direct leidinggevende 7,2 7,2 7,3

7a) Ik ben tevreden over de mbo-instelling als organisatie 6,5 6,5 6,5

8a) Ik ben tevreden over mijn ontwikkelingsmogelijkheden binnen de
mbo-instelling 6,6 6,6 6,5

9a) Ik ben tevreden over de beloning die ik voor mijn werk ontvang 5,9 5,8 5,9

Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores 
op onderliggende vragen.

Werkzaamheden

2b) Ik heb plezier in mijn werk 7,7 7,8 7,7

2c) Ik doe zinvol werk 8,1 8,1 8,1

2d) Ik heb voldoende verantwoordelijkheid in mijn werk 7,7 7,8 7,7

2e) Ik zet me in om mijzelf voortdurend te verbeteren 8,1 8,1 8,2

2f) Ik krijg de kans om te doen waar ik goed in ben 7,0 7,1 7,0

2g) Ik doe graag iets extra's om bij te dragen aan het succes van de
mbo-instelling 7,8 7,9 7,7

2h) Ik ben trots op het werk dat ik doe 7,8 7,8 7,8

Werkdruk

3a) Ik vind mijn werkdruk (% Goed) 50,6 50,5 50,9

% Veel te laag 0,2 0,2 0,2

% Te laag 1,2 0,8 1,5

% Te hoog 39,1 39,0 39,2

% Veel te hoog 8,8 9,5 8,2

3b) Mijn werk geeft mij energie 6,6 6,6 6,7

Arbeidsomstandigheden

4b) Ik voel me veilig op school 7,8 8,0 7,7

4c) Ik heb voldoende tijd om mijn taken naar behoren uit te voeren 5,2 5,3 5,2

Kleuring is op basis van significante én grote absolute verschillen. ‘Uitleg bij de resultaten’ biedt meer informatie over kleuring en 
resultaten.

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil

SCORES OP DE VRAGEN: UITSPLITSING NAAR ACHTERGRONDVARIABELEN

MBO branche - Geslacht

MBO branche, medewerkersonderzoek 2014/2015
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Directe collega's

5b) Als mijn directe collega's mijn hulp nodig hebben, kunnen ze bij
me terecht 8,5 8,6 8,5

5c) Als directe collega's kunnen wij elkaar op elkaars gedrag
aanspreken 6,9 7,0 6,8

5d) Ik ervaar een goede samenwerking binnen mijn team 7,2 7,2 7,2

Direct leidinggevende

6b) Ik heb vertrouwen in mijn direct leidinggevende 7,3 7,4 7,4

6c) Mijn direct leidinggevende motiveert me in mijn werk 6,8 6,8 6,8

Organisatie

7b) Ik ben trots op de mbo-instelling 6,7 6,8 6,7

7c) Ik heb het gevoel dat ik bij de mbo-instelling pas 7,3 7,4 7,2

7d) Ik sta achter de doelstellingen van de mbo-instelling 7,2 7,3 7,2

7e) Ik voel dat ik gewaardeerd word door de mbo-instelling 6,1 6,2 6,1

Ontwikkelingsmogelijkheden

8b) Ik wil me ontwikkelen binnen mijn vakgebied 7,9 7,9 7,8

8c) Binnen de mbo-instelling heb ik de mogelijkheid om door te
groeien 5,7 5,6 5,7

8d) Er is voldoende aandacht voor mijn persoonlijke
loopbaanontwikkeling 6,0 5,9 6,0

Werken bij de mbo-instelling

10a)
Ik heb in de afgelopen 3 maanden concrete actie ondernomen om 
ander werk te krijgen of ga dat de komende 3 maanden doen (% 
Nee)

83,5 84,0 83,2

% Ja, binnen de mbo-instelling 10,3 9,0 11,3

% Ja, buiten de mbo-instelling 8,6 9,5 7,9

10b) Ik vind het leuk om de komende 1 tot 2 jaar bij de mbo-instelling
te blijven werken 8,0 7,9 8,0

Kleuring is op basis van significante én grote absolute verschillen. ‘Uitleg bij de resultaten’ biedt meer informatie over kleuring en 
resultaten.

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil

SCORES OP DE VRAGEN: UITSPLITSING NAAR ACHTERGRONDVARIABELEN

MBO branche - Geslacht

MBO branche, medewerkersonderzoek 2014/2015
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n= 29.368 2.168 1.959 3.055 2.659 3.467

Algemene hoofdvraag

1a) Ik ben tevreden over het werken bij de mbo-instelling 7,3 7,8 7,6 7,4 7,4 7,3

Hoofdvragen

2a) Ik ben tevreden over mijn werkzaamheden binnen de mbo-
instelling 7,3 7,6 7,4 7,3 7,4 7,4

4a) Ik ben tevreden over de omstandigheden waaronder ik mijn werk
doe 5,9 6,5 6,1 5,9 6,0 5,9

5a) Ik ben tevreden over mijn directe collega's 7,7 8,0 7,8 7,7 7,8 7,8

6a) Ik ben tevreden over mijn direct leidinggevende 7,2 7,8 7,4 7,1 7,2 7,1

7a) Ik ben tevreden over de mbo-instelling als organisatie 6,5 7,2 7,0 6,7 6,7 6,4

8a) Ik ben tevreden over mijn ontwikkelingsmogelijkheden binnen de
mbo-instelling 6,6 7,2 6,8 6,5 6,6 6,6

9a) Ik ben tevreden over de beloning die ik voor mijn werk ontvang 5,9 6,4 5,9 5,6 5,8 6,2

Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores 
op onderliggende vragen.

Werkzaamheden

2b) Ik heb plezier in mijn werk 7,7 8,3 8,0 7,7 7,7 7,7

2c) Ik doe zinvol werk 8,1 8,3 8,2 8,1 8,1 8,1

2d) Ik heb voldoende verantwoordelijkheid in mijn werk 7,7 7,9 7,8 7,7 7,8 7,8

2e) Ik zet me in om mijzelf voortdurend te verbeteren 8,1 8,4 8,3 8,1 8,1 8,0

2f) Ik krijg de kans om te doen waar ik goed in ben 7,0 7,4 7,3 7,1 7,1 7,1

2g) Ik doe graag iets extra's om bij te dragen aan het succes van de
mbo-instelling 7,8 8,2 8,1 7,9 7,8 7,7

2h) Ik ben trots op het werk dat ik doe 7,8 8,2 8,0 7,9 7,8 7,8

Werkdruk

3a) Ik vind mijn werkdruk (% Goed) 50,6 62,8 52,5 50,0 51,0 46,4

% Veel te laag 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1

% Te laag 1,2 1,4 1,1 1,2 0,7 0,7

% Te hoog 39,1 30,6 39,1 39,0 38,9 42,4

% Veel te hoog 8,8 5,0 7,1 9,5 9,0 10,3

3b) Mijn werk geeft mij energie 6,6 7,3 7,0 6,7 6,7 6,5

Arbeidsomstandigheden

4b) Ik voel me veilig op school 7,8 8,1 8,2 7,9 7,8 7,8

4c) Ik heb voldoende tijd om mijn taken naar behoren uit te voeren 5,2 5,7 5,2 5,1 5,3 5,0

Kleuring is op basis van significante én grote absolute verschillen. ‘Uitleg bij de resultaten’ biedt meer informatie over kleuring en 
resultaten.

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil

SCORES OP DE VRAGEN: UITSPLITSING NAAR ACHTERGRONDVARIABELEN

MBO branche - Lengte dienstverband

MBO branche, medewerkersonderzoek 2014/2015
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Directe collega's

5b) Als mijn directe collega's mijn hulp nodig hebben, kunnen ze bij
me terecht 8,5 8,7 8,7 8,6 8,6 8,5

5c) Als directe collega's kunnen wij elkaar op elkaars gedrag
aanspreken 6,9 7,2 6,9 6,8 6,7 7,0

5d) Ik ervaar een goede samenwerking binnen mijn team 7,2 7,5 7,3 7,1 7,3 7,3

Direct leidinggevende

6b) Ik heb vertrouwen in mijn direct leidinggevende 7,3 7,9 7,5 7,3 7,3 7,2

6c) Mijn direct leidinggevende motiveert me in mijn werk 6,8 7,3 6,9 6,7 6,7 6,6

Organisatie

7b) Ik ben trots op de mbo-instelling 6,7 7,5 7,3 7,1 6,9 6,7

7c) Ik heb het gevoel dat ik bij de mbo-instelling pas 7,3 7,8 7,6 7,5 7,4 7,2

7d) Ik sta achter de doelstellingen van de mbo-instelling 7,2 7,6 7,4 7,4 7,3 7,2

7e) Ik voel dat ik gewaardeerd word door de mbo-instelling 6,1 7,0 6,7 6,2 6,2 6,1

Ontwikkelingsmogelijkheden

8b) Ik wil me ontwikkelen binnen mijn vakgebied 7,9 8,5 8,2 8,0 7,8 7,5

8c) Binnen de mbo-instelling heb ik de mogelijkheid om door te
groeien 5,7 6,7 6,2 5,7 5,7 5,4

8d) Er is voldoende aandacht voor mijn persoonlijke
loopbaanontwikkeling 6,0 6,6 6,3 5,9 6,0 5,9

Werken bij de mbo-instelling

10a)
Ik heb in de afgelopen 3 maanden concrete actie ondernomen om 
ander werk te krijgen of ga dat de komende 3 maanden doen (% 
Nee)

83,5 82,5 81,0 82,1 84,3 87,8

% Ja, binnen de mbo-instelling 10,3 11,6 12,1 10,4 10,3 8,0

% Ja, buiten de mbo-instelling 8,6 9,7 9,4 9,8 7,7 5,5

10b) Ik vind het leuk om de komende 1 tot 2 jaar bij de mbo-instelling
te blijven werken 8,0 8,7 8,3 8,0 7,9 7,8

Kleuring is op basis van significante én grote absolute verschillen. ‘Uitleg bij de resultaten’ biedt meer informatie over kleuring en 
resultaten.

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil

SCORES OP DE VRAGEN: UITSPLITSING NAAR ACHTERGRONDVARIABELEN

MBO branche - Lengte dienstverband

MBO branche, medewerkersonderzoek 2014/2015

© Effectory 29
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n= 29.368 1.319 3.316 4.721 7.267 3.346

Algemene hoofdvraag

1a) Ik ben tevreden over het werken bij de mbo-instelling 7,3 7,6 7,4 7,4 7,2 7,2

Hoofdvragen

2a) Ik ben tevreden over mijn werkzaamheden binnen de mbo-
instelling 7,3 7,5 7,3 7,3 7,3 7,3

4a) Ik ben tevreden over de omstandigheden waaronder ik mijn werk
doe 5,9 6,3 5,9 5,9 5,8 5,9

5a) Ik ben tevreden over mijn directe collega's 7,7 8,0 7,7 7,7 7,7 7,8

6a) Ik ben tevreden over mijn direct leidinggevende 7,2 7,7 7,3 7,2 7,2 7,1

7a) Ik ben tevreden over de mbo-instelling als organisatie 6,5 7,0 6,7 6,7 6,3 6,2

8a) Ik ben tevreden over mijn ontwikkelingsmogelijkheden binnen de
mbo-instelling 6,6 7,0 6,6 6,6 6,5 6,6

9a) Ik ben tevreden over de beloning die ik voor mijn werk ontvang 5,9 6,1 5,7 5,7 5,9 6,1

Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores 
op onderliggende vragen.

Werkzaamheden

2b) Ik heb plezier in mijn werk 7,7 8,1 7,8 7,7 7,7 7,7

2c) Ik doe zinvol werk 8,1 8,2 8,0 8,1 8,1 8,1

2d) Ik heb voldoende verantwoordelijkheid in mijn werk 7,7 7,9 7,7 7,7 7,8 7,8

2e) Ik zet me in om mijzelf voortdurend te verbeteren 8,1 8,3 8,1 8,2 8,1 7,9

2f) Ik krijg de kans om te doen waar ik goed in ben 7,0 7,4 7,1 7,1 7,0 7,0

2g) Ik doe graag iets extra's om bij te dragen aan het succes van de
mbo-instelling 7,8 7,8 7,8 7,9 7,8 7,6

2h) Ik ben trots op het werk dat ik doe 7,8 8,0 7,8 7,8 7,8 7,7

Werkdruk

3a) Ik vind mijn werkdruk (% Goed) 50,6 58,4 52,3 51,7 46,8 52,9

% Veel te laag 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

% Te laag 1,2 1,4 1,0 1,4 0,9 0,9

% Te hoog 39,1 35,3 38,0 37,4 41,8 38,0

% Veel te hoog 8,8 4,8 8,4 9,2 10,2 8,1

3b) Mijn werk geeft mij energie 6,6 7,1 6,8 6,7 6,6 6,5

Arbeidsomstandigheden

4b) Ik voel me veilig op school 7,8 8,1 7,9 7,7 7,8 7,8

4c) Ik heb voldoende tijd om mijn taken naar behoren uit te voeren 5,2 5,5 5,1 5,1 5,1 5,5

Kleuring is op basis van significante én grote absolute verschillen. ‘Uitleg bij de resultaten’ biedt meer informatie over kleuring en 
resultaten.

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil

SCORES OP DE VRAGEN: UITSPLITSING NAAR ACHTERGRONDVARIABELEN

MBO branche - Leeftijd

MBO branche, medewerkersonderzoek 2014/2015
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Directe collega's

5b) Als mijn directe collega's mijn hulp nodig hebben, kunnen ze bij
me terecht 8,5 8,7 8,5 8,5 8,5 8,5

5c) Als directe collega's kunnen wij elkaar op elkaars gedrag
aanspreken 6,9 6,9 6,8 6,8 6,9 7,0

5d) Ik ervaar een goede samenwerking binnen mijn team 7,2 7,3 7,1 7,2 7,2 7,3

Direct leidinggevende

6b) Ik heb vertrouwen in mijn direct leidinggevende 7,3 7,8 7,4 7,3 7,4 7,2

6c) Mijn direct leidinggevende motiveert me in mijn werk 6,8 7,2 6,8 6,8 6,8 6,6

Organisatie

7b) Ik ben trots op de mbo-instelling 6,7 7,1 6,8 6,9 6,7 6,5

7c) Ik heb het gevoel dat ik bij de mbo-instelling pas 7,3 7,6 7,4 7,4 7,3 7,0

7d) Ik sta achter de doelstellingen van de mbo-instelling 7,2 7,4 7,2 7,2 7,3 7,2

7e) Ik voel dat ik gewaardeerd word door de mbo-instelling 6,1 6,6 6,2 6,2 6,1 6,0

Ontwikkelingsmogelijkheden

8b) Ik wil me ontwikkelen binnen mijn vakgebied 7,9 8,6 8,1 8,0 7,8 7,3

8c) Binnen de mbo-instelling heb ik de mogelijkheid om door te
groeien 5,7 6,7 6,1 5,8 5,5 5,3

8d) Er is voldoende aandacht voor mijn persoonlijke
loopbaanontwikkeling 6,0 6,6 6,1 6,1 5,9 5,8

Werken bij de mbo-instelling

10a)
Ik heb in de afgelopen 3 maanden concrete actie ondernomen om 
ander werk te krijgen of ga dat de komende 3 maanden doen (% 
Nee)

83,5 81,0 80,4 80,8 83,6 90,4

% Ja, binnen de mbo-instelling 10,3 11,8 12,1 12,0 10,4 6,0

% Ja, buiten de mbo-instelling 8,6 10,6 10,7 10,4 8,1 4,6

10b) Ik vind het leuk om de komende 1 tot 2 jaar bij de mbo-instelling
te blijven werken 8,0 8,6 8,1 8,1 7,9 7,6

Kleuring is op basis van significante én grote absolute verschillen. ‘Uitleg bij de resultaten’ biedt meer informatie over kleuring en 
resultaten.

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil

SCORES OP DE VRAGEN: UITSPLITSING NAAR ACHTERGRONDVARIABELEN

MBO branche - Leeftijd
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Algemene hoofdvraag

1a) Ik ben tevreden over het werken bij de mbo-instelling 7,3 7,3 7,2 7,8

Hoofdvragen

2a) Ik ben tevreden over mijn werkzaamheden binnen de mbo-
instelling 7,3 7,3 7,3 7,5

4a) Ik ben tevreden over de omstandigheden waaronder ik mijn werk
doe 5,9 5,8 5,9 6,4

5a) Ik ben tevreden over mijn directe collega's 7,7 7,7 7,9 7,7

6a) Ik ben tevreden over mijn direct leidinggevende 7,2 7,2 7,2 7,4

7a) Ik ben tevreden over de mbo-instelling als organisatie 6,5 6,4 6,3 7,2

8a) Ik ben tevreden over mijn ontwikkelingsmogelijkheden binnen de
mbo-instelling 6,6 6,5 6,6 7,0

9a) Ik ben tevreden over de beloning die ik voor mijn werk ontvang 5,9 5,9 5,9 6,3

Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores 
op onderliggende vragen.

Werkzaamheden

2b) Ik heb plezier in mijn werk 7,7 7,7 7,8 8,1

2c) Ik doe zinvol werk 8,1 8,1 8,1 8,3

2d) Ik heb voldoende verantwoordelijkheid in mijn werk 7,7 7,7 7,9 7,8

2e) Ik zet me in om mijzelf voortdurend te verbeteren 8,1 8,1 8,2 8,3

2f) Ik krijg de kans om te doen waar ik goed in ben 7,0 7,0 7,1 7,2

2g) Ik doe graag iets extra's om bij te dragen aan het succes van de
mbo-instelling 7,8 7,8 7,9 8,2

2h) Ik ben trots op het werk dat ik doe 7,8 7,8 7,9 8,1

Werkdruk

3a) Ik vind mijn werkdruk (% Goed) 50,6 50,4 48,5 56,4

% Veel te laag 0,2 0,2 0,1 0,1

% Te laag 1,2 1,2 0,7 1,0

% Te hoog 39,1 39,1 43,0 35,3

% Veel te hoog 8,8 9,0 7,7 7,2

3b) Mijn werk geeft mij energie 6,6 6,6 6,8 7,0

Arbeidsomstandigheden

4b) Ik voel me veilig op school 7,8 7,8 7,9 8,3

4c) Ik heb voldoende tijd om mijn taken naar behoren uit te voeren 5,2 5,2 4,9 5,6

Kleuring is op basis van significante én grote absolute verschillen. ‘Uitleg bij de resultaten’ biedt meer informatie over kleuring en 
resultaten.

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil

SCORES OP DE VRAGEN: UITSPLITSING NAAR ACHTERGRONDVARIABELEN

MBO branche - Type instelling
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Directe collega's

5b) Als mijn directe collega's mijn hulp nodig hebben, kunnen ze bij
me terecht 8,5 8,5 8,6 8,6

5c) Als directe collega's kunnen wij elkaar op elkaars gedrag
aanspreken 6,9 6,9 7,0 7,2

5d) Ik ervaar een goede samenwerking binnen mijn team 7,2 7,2 7,4 7,2

Direct leidinggevende

6b) Ik heb vertrouwen in mijn direct leidinggevende 7,3 7,3 7,4 7,5

6c) Mijn direct leidinggevende motiveert me in mijn werk 6,8 6,8 6,7 6,9

Organisatie

7b) Ik ben trots op de mbo-instelling 6,7 6,7 7,0 8,1

7c) Ik heb het gevoel dat ik bij de mbo-instelling pas 7,3 7,2 7,5 8,0

7d) Ik sta achter de doelstellingen van de mbo-instelling 7,2 7,2 7,3 7,5

7e) Ik voel dat ik gewaardeerd word door de mbo-instelling 6,1 6,1 6,3 7,0

Ontwikkelingsmogelijkheden

8b) Ik wil me ontwikkelen binnen mijn vakgebied 7,9 7,8 8,1 8,2

8c) Binnen de mbo-instelling heb ik de mogelijkheid om door te
groeien 5,7 5,7 5,6 6,2

8d) Er is voldoende aandacht voor mijn persoonlijke
loopbaanontwikkeling 6,0 5,9 6,0 6,3

Werken bij de mbo-instelling

10a)
Ik heb in de afgelopen 3 maanden concrete actie ondernomen om 
ander werk te krijgen of ga dat de komende 3 maanden doen (% 
Nee)

83,5 83,6 81,4 85,1

% Ja, binnen de mbo-instelling 10,3 10,2 11,6 9,6

% Ja, buiten de mbo-instelling 8,6 8,6 10,2 6,9

10b) Ik vind het leuk om de komende 1 tot 2 jaar bij de mbo-instelling
te blijven werken 8,0 8,0 8,0 8,5

Kleuring is op basis van significante én grote absolute verschillen. ‘Uitleg bij de resultaten’ biedt meer informatie over kleuring en 
resultaten.

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil

SCORES OP DE VRAGEN: UITSPLITSING NAAR ACHTERGRONDVARIABELEN

MBO branche - Type instelling

MBO branche, medewerkersonderzoek 2014/2015
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Algemene hoofdvraag

1a) Ik ben tevreden over het werken bij de mbo-instelling 7,3 7,6 7,2 7,4 7,2

Hoofdvragen

2a) Ik ben tevreden over mijn werkzaamheden binnen de mbo-
instelling 7,3 7,5 7,2 7,4 7,3

4a) Ik ben tevreden over de omstandigheden waaronder ik mijn werk
doe 5,9 6,1 5,8 5,9 5,8

5a) Ik ben tevreden over mijn directe collega's 7,7 7,7 7,8 7,8 7,7

6a) Ik ben tevreden over mijn direct leidinggevende 7,2 7,3 7,1 7,3 7,2

7a) Ik ben tevreden over de mbo-instelling als organisatie 6,5 6,9 6,3 6,7 6,3

8a) Ik ben tevreden over mijn ontwikkelingsmogelijkheden binnen de
mbo-instelling 6,6 6,8 6,5 6,7 6,5

9a) Ik ben tevreden over de beloning die ik voor mijn werk ontvang 5,9 6,2 6,0 5,8 5,8

Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores 
op onderliggende vragen.

Werkzaamheden

2b) Ik heb plezier in mijn werk 7,7 8,0 7,7 7,8 7,7

2c) Ik doe zinvol werk 8,1 8,3 8,1 8,1 8,1

2d) Ik heb voldoende verantwoordelijkheid in mijn werk 7,7 7,9 7,6 7,8 7,7

2e) Ik zet me in om mijzelf voortdurend te verbeteren 8,1 8,3 8,1 8,2 8,1

2f) Ik krijg de kans om te doen waar ik goed in ben 7,0 7,2 6,9 7,2 7,0

2g) Ik doe graag iets extra's om bij te dragen aan het succes van de
mbo-instelling 7,8 8,0 7,9 7,8 7,8

2h) Ik ben trots op het werk dat ik doe 7,8 8,0 7,8 7,8 7,8

Werkdruk

3a) Ik vind mijn werkdruk (% Goed) 50,6 52,5 48,9 51,6 50,5

% Veel te laag 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3

% Te laag 1,2 0,9 1,0 1,3 1,3

% Te hoog 39,1 38,8 39,7 39,0 38,9

% Veel te hoog 8,8 7,7 10,3 7,8 9,0

3b) Mijn werk geeft mij energie 6,6 6,9 6,6 6,7 6,6

Arbeidsomstandigheden

4b) Ik voel me veilig op school 7,8 8,2 7,7 7,9 7,7

4c) Ik heb voldoende tijd om mijn taken naar behoren uit te voeren 5,2 5,1 5,0 5,3 5,3

Kleuring is op basis van significante én grote absolute verschillen. ‘Uitleg bij de resultaten’ biedt meer informatie over kleuring en 
resultaten.

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil

SCORES OP DE VRAGEN: UITSPLITSING NAAR ACHTERGRONDVARIABELEN

MBO branche - Grootteklasse
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Directe collega's

5b) Als mijn directe collega's mijn hulp nodig hebben, kunnen ze bij
me terecht 8,5 8,6 8,6 8,5 8,5

5c) Als directe collega's kunnen wij elkaar op elkaars gedrag
aanspreken 6,9 7,0 7,0 6,9 6,7

5d) Ik ervaar een goede samenwerking binnen mijn team 7,2 7,3 7,2 7,3 7,2

Direct leidinggevende

6b) Ik heb vertrouwen in mijn direct leidinggevende 7,3 7,5 7,3 7,4 7,3

6c) Mijn direct leidinggevende motiveert me in mijn werk 6,8 6,8 6,7 6,8 6,8

Organisatie

7b) Ik ben trots op de mbo-instelling 6,7 7,6 6,8 6,8 6,5

7c) Ik heb het gevoel dat ik bij de mbo-instelling pas 7,3 7,8 7,3 7,3 7,1

7d) Ik sta achter de doelstellingen van de mbo-instelling 7,2 7,5 7,2 7,3 7,1

7e) Ik voel dat ik gewaardeerd word door de mbo-instelling 6,1 6,8 6,2 6,3 5,9

Ontwikkelingsmogelijkheden

8b) Ik wil me ontwikkelen binnen mijn vakgebied 7,9 8,1 7,9 7,8 7,8

8c) Binnen de mbo-instelling heb ik de mogelijkheid om door te
groeien 5,7 5,7 5,7 5,7 5,6

8d) Er is voldoende aandacht voor mijn persoonlijke
loopbaanontwikkeling 6,0 6,1 5,9 6,1 5,9

Werken bij de mbo-instelling

10a)
Ik heb in de afgelopen 3 maanden concrete actie ondernomen om 
ander werk te krijgen of ga dat de komende 3 maanden doen (% 
Nee)

83,5 85,7 83,1 84,4 82,8

% Ja, binnen de mbo-instelling 10,3 8,3 9,4 10,0 11,2

% Ja, buiten de mbo-instelling 8,6 8,0 10,0 7,8 8,6

10b) Ik vind het leuk om de komende 1 tot 2 jaar bij de mbo-instelling
te blijven werken 8,0 8,3 7,9 8,1 7,9

Kleuring is op basis van significante én grote absolute verschillen. ‘Uitleg bij de resultaten’ biedt meer informatie over kleuring en 
resultaten.

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil

SCORES OP DE VRAGEN: UITSPLITSING NAAR ACHTERGRONDVARIABELEN

MBO branche - Grootteklasse
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Vorige meting (n=22622) 28,6% 4,4% 41,2% 25,9% 4,3%

MBO branche (n=27791) 35,1% 3,5% 40,7% 20,8% 3,9%

OBP (n=9916) 37,4% 2,6% 44,4% 15,6% 3,6%

OP (n=16186) 32,8% 4,1% 38,7% 24,3% 3,9%

Medewerkers die bevlogen én betrokken zijn, hebben hart voor 
hun werk en hart voor de organisatie. Ze staan positief 
tegenover beide en zetten zich in om zichzelf en de organisatie 
continu te verbeteren.

Bevlogen medewerkers hebben hart voor het werk dat ze doen 
(het 'I love my job'effect). Het werk levert ze energie op en ze 
dragen graag bij in en door hun werk. Zij zetten zich in om 
hun werk en zichzelf te verbeteren.

Betrokken medewerkers hebben hart voor de organisatie 
(het 'I love my company'effect). Ze vinden zichzelf bij de 
organisatie en de organisatiedoelen passen en dragen graag 
bij om de organisatie te verbeteren.

Medewerkers die niet bevlogen en niet betrokken zijn, voelen 
zich niet thuis in het werk en bij de organisatie. Hun bijdrage 
is daardoor kleiner. In het beste geval doen ze gewoon hun 
werk, in het slechtste geval zetten ze de hakken in het zand.
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Respons
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Verzonden Ontvangen %

MBO branche 40.571 29.368 72,4%
OBP 14.495 10.474 72,3%

OP 23.809 17.109 71,9%

MBO branche
40.571 29.368

Verzonden Ontvangen

Vorige meting
36.195 23.932

Verzonden Ontvangen

MBO branche

RESPONS

MBO branche, medewerkersonderzoek 2014/2015

© Effectory 39
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Algemene onderzoeksinformatie 

Dit tweede medewerkerstevredenheidsonderzoek is uitgevoerd in 2014, 2015 en begin 

2016. Aan dit onderzoek hebben 53 scholen deelgenomen (waarvan 39 ROC’s, 7 AOC’s en 7 

vakscholen). 

In totaal zijn 40.571 medewerkers uitgenodigd voor het medewerkerstevredenheids-

onderzoek, 29.368 medewerkers hebben de vragenlijst ingevuld, wat resulteert in een 

respons van 72,4%. In het eerste onderzoek bedroeg de respons 66,1% (36.195 

medewerkers werden uitgenodigd en 23.932 medewerkers vulden de vragenlijst in). 

Van de 29.368 medewerkers welke respondeerden zijn 26.483 medewerkers werkzaam 

op een ROC -instelling, 1.417 op een AOC-instelling en 1.468 op een vakschool. De 

genodigde onderzoeksgroep bestond verder uit 14.495 OBP (ondersteunend en beheer 

personeel) medewerkers en 23.809 OP (onderwijzend personeel) medewerkers. Waar OBP 

medewerkers een respons laten zien van 72,3% (10.474 medewerkers) en OP medewerkers 

een respons van 71,9% (17.109 medewerkers). 

Vragenlijst 

De sectorrapportage is gebaseerd op de mbo-basismodule, welke in het huidige 

medewerkerstevredenheidsonderzoek bestond uit 33 vragen. In het eerste 

medewerkerstevredenheidsonderzoek bestond de mbo-basismodule uit 30 vragen. 

De volgende vragen zijn toegevoegd:

- Ik krijg de kans om te doen waar ik goed in ben

- Ik ben trots op het werk wat ik doe

- Ik ben trots op de mbo-instelling 

Bij iedere school is de vragenlijst (mbo-basismodule) uitgezet met de 33 standaardvragen voor 

elke medewerker. Scholen konden deze vragenlijst optioneel uitbreiden met extra vragen uit 

een vragenbibliotheek. De resultaten van deze extra vragen vormen geen onderdeel van dit 

sectorrapport en zijn uitsluitend opgenomen in de individuele instellingsrapportages van de 

scholen. 

Likertschaal 

In de vragenlijst worden stellingen beoordeeld op basis van de 5 pts.-Likertschaal (helemaal 

mee eens – helemaal mee oneens). Er wordt met opzet niet gevraagd naar een rapportcijfer. 

Rapportcijfers, gegeven als waardering op een stelling, kunnen niet objectief vergeleken 

worden (de ene medewerker drukt zijn tevredenheid uit in een 7, terwijl een andere 

medewerker die net zo tevreden is hier het rapportcijfer 8 aan geeft). Om de resultaten 

op een herkenbare en praktische manier te rapporteren worden de resultaten van de 

vragen in de rapportages wél weergegeven in rapportcijfers.  
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Hierbij doet het probleem van subjectiviteit zich niet voor, omdat het omrekenen 

naar rapportcijfers achteraf plaatsvindt. 

Alle stellingen zijn positief geformuleerd. Hiervoor is gekozen om mogelijke verwarring bij 

het invullen door de medewerker te voorkomen. 

Berekening van ‘gemiddelde score’ 

Elk gegeven antwoord heeft een waarde. Het gemiddelde van die antwoordwaardes bepaalt 

de score per vraag. De waardes per antwoord zijn: 

De cijfers op de hoofdvragen zijn geen resultanten of gemiddelden van de onderliggende 

vragen, maar een zuivere weergave van de antwoorden op de hoofdvraag. Hiervoor is 

gekozen omdat alleen op deze wijze – in combinatie met het altijd als eerste 

opnemen van de hoofdvraag – sprake kan zijn van een 100% zuivere benchmark. Bovendien 

is er geen wegingsfactor te bepalen tussen de onderliggende vragen en de verschillende 

hoofdvragen: deze zal per respondent verschillen. 

Kleuring 

Scores worden gekleurd op basis van absolute én significante afwijkingen. Absolute 

afwijkingen zijn gebaseerd op het verschil tussen twee gemiddelden. Is het verschil tussen 

twee scores groter dan 0,7 dan wordt dit als relevant beschouwd. Bij een afwijking groter dan 

1,5 is er sprake van een zeer relevant verschil. Naast grote absolute afwijkingen, kunnen ook 

kleine afwijkingen relevant zijn voor uw organisatie. Daarom wordt er ook gekleurd op basis 

van significantie. Significantie geeft weer dat een verschil niet toevallig is, maar juist 

betekenisvol. Bij 99% betrouwbaarheid (P<0,01) wordt een afwijking donker gekleurd. Een 

verschil wordt licht gekleurd bij 95% betrouwbaarheid (P<0,05). 
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