
 
 Nog eens op een rij: 
 Wat goed werkgeverschap kan doen voor het VO  
 

 

 

Topwerkgever-VO is ervan overtuigd dat scholen die focussen op goed 
werkgeverschap bijdragen aan het verminderen van het lerarentekort en aan het 

verbeteren van de onderwijskwaliteit. Professionele docenten zoeken immers naar een schoolorganisatie waarin ze 
de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om goed onderwijs te bieden. Met ons certificeringsonderzoek willen 
we goed werkgeverschap in het VO ondersteunen en erkennen. Meer informatie:  • info@topwerkgever-vo.nl • 
www.topwerkgever-vo.nl • 
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De onderwijssector maakt steeds bewuster werk van personeelsbeleid gericht op goed werkgeverschap, 
zo laat onderzoek van onder andere Eva Knies van de Universiteit van Utrecht zien. Dat is zeker goed 
nieuws voor de sector. Goed werkgeverschap vergt enige investering, maar het levert uiteindelijk veel 
op voor docenten, voor leerlingen maar ook voor de sector als geheel. 
 

 
 
 
Het is niet lastig om te bedenken wat goed werkgeverschap brengt en waarom het nodig is.  
Bovenstaand model geeft schematisch weer hoe goed werkgeverschap onderwijskwaliteit beïnvloedt. 
Hieronder een korte toelichting op de zes voornaamste voordelen van goed werkgeverschap: 
 
1. Goede werkgevers weten bevlogen werknemers te behouden en er is minder ongewenst verloop. Er 

hoeft minder tijd en geld besteed te worden aan werving- en selectieactiviteiten. 
2. Bij goede werkgevers is het ziekteverzuimpercentage lager. Er hoeft minder tijd en geld besteed te 

worden aan ziekteverzuimtrajecten. 
3. Bij goede werkgevers vragen introductietrajecten voor nieuwe medewerkers en invallers minder tijd. 

Medewerkers houden meer tijd over voor lesvoorbereiding en professionele ontwikkeling.  
4. Goede werkgevers hebben een goed imago op de arbeidsmarkt en weten bevlogen docenten aan 

te trekken, ook voor de tekortvakken. 
5. Goede werkgevers houden al met al meer tijd en geld over om in te zetten voor professionalisering 

en onderwijsontwikkeling, waardoor de onderwijskwaliteit verbetert. 
6. Als alle scholen investeren in goed werkgeverschap, wordt de onderwijssector uiteindelijk een sector 

waar iedereen graag werken wil.  
 


