
Onderzoek Personeelsinzet
voor scholen primair onderwijs

‘Creëer inzicht voor een optimale personeelsinzet o p uw school’



Onderzoek Personeelsinzet: Voor scherp inzicht in de inzet van uw 
personeel 

� Een van de belangrijkste keuze die schooldirecties maken is de inzet van het personeel.
� Er leven hierbij vaak vragen als: Moeten we meer of minder IB’ers gaan inzetten? Hebben 

we nu veel of weinig groepsleerkrachten? Is inzet van al mijn ondersteunend personeel 
nog wel noodzakelijk bij een mogelijke krimp? Uiteindelijk komen deze vragen neer op: 
Hoe zet ik mijn personeel in om het leerproces van de leerlingen optimaal te faciliteren en 
in lijn met mijn onderwijsvisie?

� Inzicht in hoe de huidige personeelsinzet zich verhoudt tot andere scholen in eenzelfde 
situatie kan hierbij zeer nuttig bij zijn maar is echter niet vaak voorhanden.

� Om deze reden heeft Cube Consulting onderwijs het Onderzoek Personeelsinzet 
ontwikkeld, een instrument dat inzichten verschaft waarmee schooldirecties hun 
personeelsinzet kunnen aanscherpen.

Inzicht in uw personeelsinzet

� Cube Consulting onderwijs heeft het Onderzoek Personeelsinzet opgezet met 
een select aantal categorieën op basis van definities in FUWA-PO, 
functieboeken en LB taakomschrijvingen.

� Deze categorieën zijn gebaseerd op de daadwerkelijke inzet van personeel, en 
geven zo een betrouwbaar beeld van uw situatie.

� Uw schoolsituatie is uniek, daarom zijn ook een aantal belangrijke factoren 
meegenomen, zoals het aantal leerlingen en het onderwijsconcept. Uw school 
wordt vergeleken met zowel een algemeen gemiddelde als met scholen met 
een zo vergelijkbaar mogelijk profiel.

� Bij de start van de Onderzoek Personeelsinzet ontvangt u een korte vragenlijst 
met handleiding waarin een select aantal gegevens kunnen worden ingevuld. 

� Na retour van het ingevulde vragenformulier analyseert Cube Consulting 
onderwijs deze gegevens en vergelijkt deze met de aanwezige gegevens in de 
database.

� Op basis van de analyse wordt een volledig onderzoeksrapport van uw situatie 
opgemaakt en toegelicht.

Inhoud en opzet

Voorbeelden van personeelsinzet 
(meeste definities o.b.v. FUWA-PO):

� Directie
� Directeur en Adjunct
� Bouwcoördinatoren

� Onderwijzend
� Groepsleerkrachten
� Vakleerkrachten

� Ontwikkeling, coördinatie en begeleiding
� IB’ers
� Specialisten

� Ondersteunend aan primaire proces
� Klassenassistenten
� Onderwijsassistenten

� Ondersteuning aan de school
� Administratie



Onderzoek personeelsinzet: Zet uw personeel in naar de behoeften 
van leerlingen en passend bij uw onderwijsvisie

Geïnteresseerd in deelname aan dit onderzoek? Neem dan contact met op met Cube Consulting onderwijs 

Telefoon: 073 - 6441050, email: r.dejong@cube-consulting.nl
www.cube-consulting.nl

� Het onderzoeksrapport geeft u een beeld hoe uw personeelsinzet zich verhoudt ten opzichte van andere scholen.
� Dit gebeurt zowel op totaalniveau (bijvoorbeeld alle directie, begeleidende of onderwijzende activiteiten) als op een meer gedetailleerd 

niveau waarbij dieper op de onderliggende activiteiten wordt ‘ingezoomd’. De activiteiten ter ontwikkeling, coördinatie en begeleiding 
zijn bijvoorbeeld onder andere opgebouwd uit de activiteiten van Intern Begeleider en taal-, reken- of gedragspecialisten.

� Door deze opbouw heeft u direct zicht op de verschillen en de oorzaken van deze verschillen. Dit geeft u de mogelijkheid om 
waarnodig de personeelsinzet aan te passen zodat deze nog beter aansluit bij de behoefte van leerlingen en optimaal invulling geeft 
aan uw onderwijsvisie en –concept.
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Voorbeeld: opbouw totale personeelsinzet
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Voorbeeld: ‘inzoomen’ op onderliggende activiteiten ter 
ontwikkeling, coördinatie en begeleiding
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