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Loopbaanmogelijkheden creëren bij de  
invoering van LC en LD functies

Het creëren van meer loopbaanmogelijkheden voor de leraar wordt gezien als een belangrijke 
manier om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. De invoering van meer LC en LD functies 
via de functiemix moet er onder meer toe leiden dat leraren meer loopbaanperspectief gaan 
ervaren, zowel qua salaris als qua functie. Hoe ervaren leraren de loopbaanmogelijkheden in het 
onderwijs en wat betekent dat voor de invoering van de functiemix? En wat vraagt een succes-
volle invoering van de functiemix van het HR beleid van scholen? 

In de huidige kennismaatschappij zijn goede leraren van het allergrootste belang. Kwalitatief goede 
leraren zorgen dat leerlingen goed presteren (Scheerens & Bosker, 1997). Gezien het oplopend 
lerarentekort en het feit dat de onderwijssector de meest vergrijsde sector van de Nederlandse 
economie is, is er in de maatschappij een grote zorg als het gaat om de leraar. Uit onderzoek  
(e.g. Vermeulen & Van der Aa, 2008) blijkt dat ontevredenheid van leraren met hun werk en het 
verloop onder leraren voor een deel wordt veroorzaakt door gebrek aan doorgroeimogelijkheden. 
Door meer ruimte voor loopbaanontwikkeling van leraren te creëren, verwacht onder andere het 
ministerie van OCW (2007) dat het leraarsberoep aantrekkelijker wordt (en zo het lerarentekort 
bestreden kan worden). In dit kader verplicht de overheid scholen meer leraren in LC en LD 
functies te benoemen waarbij in 2014 streefpercentages moeten zijn gerealiseerd. Deze maatregel 
staat beter bekend onder de naam ‘functiemix’. De functiemix biedt scholen de mogelijkheid 
opnieuw hun loopbaanbeleid onder de loep te nemen en loopbaanmogelijkheden te creëren voor 
leraren. 
Maar wat is er in de literatuur bekend over de wijze waarop scholen de loopbaanontwikkeling van 
leraren vorm kunnen geven en welke ervaringen hebben leraren met loopbaanontwikkeling? 

Onderzoeksopzet
In deze publicatie zoeken we antwoord op bovenstaande vragen. We gebruiken daarvoor de 
resultaten van een onderzoek dat KPC Groep in 2009 heeft gedaan naar de loopbaanontwikkeling 
van een aantal leraren dat werkzaam is in het voortgezet onderwijs (VO). Het beoogde doel van 
het onderzoek was het opdoen van relevante inzichten met betrekking tot het vormgeven van de 
loopbaanontwikkeling van leraren. Met als belangrijk uitgangspunt dat loopbaanontwikkeling de 
leraren niet uit het primair proces (namelijk het lesgeven) drijft, maar hen daar juist voor behoudt. 
Er is een literatuuronderzoek gedaan in samenwerking met de Universiteit Twente en er zijn  
17 leraren geïnterviewd op twee scholen die onderdeel uitmaken van hetzelfde schoolbestuur.  
Dit is een cross-sectioneel onderzoeksdesign aangezien de interviews eenmalig op dezelfde tijd 
zijn afgenomen. De interviews met de leraren waren semigestructureerd en bestonden uit twee 
onderdelen. Namelijk het in beeld brengen van loopbaanstappen en het daarbij visueel weer-
geven van de door de leraren ervaren en feitelijke loopbaanontwikkeling. Hierbij kwamen de 
resultaten van de afgenomen ‘loopbaananker vragenlijst’ van Schein (2001) ook aan bod.  
Het tweede deel bestond uit het bespreken van het LC traject in de school. Het beleid in de 
scholen ten aanzien van de invoering van de LC functie is in beeld gebracht aan de hand van 
diepte-interviews met de schoolleiders.
  
De centrale onderzoeksvraag van deze publicatie is: 
‘Op welke wijze kunnen scholen de functiemix invoeren waarbij rekening wordt gehouden met de 
loopbaanwensen en ambities van leraren werkzaam in het VO.’
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Deze publicatie start met een verkenning van het begrip loopbaanontwikkeling. Vervolgens volgt 
een beschrijving hoe leraren hun loopbaan hebben ervaren en wat voor hen leidend is geweest 
bij de keuzes die ze hebben gemaakt in hun loopbaan. Daarna worden de uitkomsten uit het 
literatuuronderzoek naar loopbaanbeleid in het onderwijs beschreven en volgen tot slot enkele 
conclusies en aanbevelingen. 

Loopbaanbeleid in het onderwijs
Loopbaanontwikkelingsbeleid is volgens Wiersma, van de Mooren en Vermeulen (2002):

“Beleid dat is gericht op het stimuleren van en richting geven aan de ontwikkeling van  
personeel, via een systematische en optimale afstemming van de behoeften en de mogelijk-
heden van de organisatie enerzijds en de wensen ten aanzien van de loopbaan en de  
professionele ontwikkeling van de individuele medewerkers anderzijds.”

Een goede invoering van de functiemix vraagt om een heroverweging van rollen en functies in de 
school. 
• Welke ontwikkeling wil de school in de komende jaren doormaken? Welke manier van aan-

sturing vraagt dit in de school? 
• Wat betekent dit voor de gewenste competentieontwikkeling van medewerkers in de 

school? 
• Op welke wijze kan de invoering van LC functies hierin een ondersteunende rol hebben?
• Welke ambities en wensen hebben de leraren en hoe kan dit aansluiten op de nieuwe rollen 

en functies? 
• Op welke wijze willen de leraren zich ontwikkelen en hoe kunnen ze daarin ondersteund 

worden? 

Wat is loopbaanontwikkeling? 
Loopbaanontwikkeling wordt door Hall (1976) gedefinieerd als de wijze waarop een medewerker 
zich gedurende zijn loopbaan ontwikkeld. Arthur, Hall en Lawrence (1989) voegen hier aan toe dat 
het gaat om een zich ontwikkelde opeenvolging van werkervaringen van een individu in de loop 
van de tijd. Hierbij is onderscheid te maken tussen een interne en een externe loopbaan (Schein, 
1978). 
Bij een interne loopbaan zet een medewerker stappen in zijn loopbaan op basis van eigen interesses 
en persoonlijke doelen. Een medewerker heeft zelf een beeld van de ideale loopbaan en een defini-
tie van ontwikkeling (Runhaar, Sanders en Van Rijn, 2009). Bij een externe loopbaan zet een mede-
werker opeenvolgende stappen die gebaseerd zijn op hoe er in de maatschappij, binnen beroeps-
verenigingen of binnen organisaties wordt gedacht over hoe de ontwikkeling van een loopbaan 
eruitziet. De ontwikkeling is dan vaak gerelateerd aan salaris, status, opleidingseisen en prestaties. 
Interne en externe loopbaan kunnen samengaan. Bijvoorbeeld wanneer een leraar wil doorgroeien 
in zijn rol als expert op het gebied van zorgleerlingen. Hij volgt daar extra cursussen voor en  
krijgt een taak binnen de school om andere leraren te begeleiden als het gaat om zorgleerlingen 
(interne loopbaan). Door zich te ontwikkelen als expert, voldoet hij tevens aan de eisen die  
gesteld worden aan een hogere functieschaal (externe loopbaan). 

Een ander onderscheid in loopbaan wordt gemaakt door Patton en McMahon (2006) en Kanter 
(1989). Zij spreken van inhoudelijke loopbaanontwikkeling ofwel professionele carrière en proces-
gerelateerde loopbaanontwikkeling ofwel bureaucratische carrière.
Inhoudelijke loopbaanontwikkeling heeft betrekking op de intrinsieke motivatie van een mede-
werker om steeds beter te worden in zijn werk, terwijl procesgerelateerde loopbaanontwikkeling 
te maken heeft met verandering van positie binnen een beroep of verandering van beroep. Een 
leraar kan wat betreft inhoudelijke loopbaanontwikkeling gemotiveerd zijn om zijn pedagogische 
en didactische kennis en vaardigheden te verbeteren. De procesgerelateerde loopbaanontwikke-
ling heeft betrekking op het krijgen van een hogere functie of graad. Beide motivaties voor loop-
baanontwikkeling kunnen afzonderlijk gevoeld worden of met elkaar samengaan (Wang, 2009). 
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Hoe ervaren leraren hun loopbaanontwikkeling?
Leraren ervaren hun loopbaanontwikkeling niet als heel positief. SBO (2010) onderzocht waar dat 
door komt. De meeste leraren geven aan dat de organisatie onvoldoende doorgroeimogelijkheden 
biedt naar hogere functies en dat de meest gebruikte loopbaaninstrumenten zoals functionerings-
gesprekken en het persoonlijk ontwikkelplan, onvoldoende effectief zijn. Ook vinden leraren dat 
de organisatie anders om moet gaan met hun loopbaan, bijvoorbeeld door meer gestimuleerd te 
worden in hun loopbaanontwikkeling en het maken van afspraken over de eigen ontwikkeling. 

Bij deze ervaren loopbaanontwikkeling gaat het volgens Schein (2001) om de ontwikkeling die  
de leraar ervaart, waarbij er niet per se sprake hoeft te zijn van een aan een groei in het salaris  
gekoppelde opwaartse ontwikkeling. Voorwaarde is slechts dat de leraar de geformuleerde  
ontwikkeling als een loopbaanontwikkeling ervaart. Daarentegen is er bij de feitelijke loopbaan-
ontwikkeling slechts sprake van een loopbaanontwikkeling als er sprake is van functiegroei  
gekoppeld aan salarisgroei.

Uit de gehouden interviews komt naar voren dat leraren op deze scholen wel degelijk loopbaan-
ontwikkeling ervaren. Dit is vaak een mentoraat erbij, maar ook het lesgeven aan bepaalde klassen 
die ze voorheen niet hadden, evenals een rol als coördinator of decaan. Ook verdieping van het 
vak, een cursus volgen en lesgeven als tweedegraads leraar in het eerstegraads vakgebied wordt 
als loopbaanontwikkeling ervaren. 
Voor elke leraar is de feitelijke ontwikkeling de bevordering van LB naar LC. Over het algemeen is 
men hier positief over omdat het de mobiliteit bevordert. Voor een aantal betekent het eindelijk 
gerechtigheid, omdat ze voorheen laag ingeschaald waren, terwijl het voor anderen een logisch 
gevolg is van het volgen van een cursus.

Tijdens de interviews is de leraren gevraagd in een grafiek een lijn te tekenen die de ervaren loop-
baanontwikkeling weergeeft. Daarna is op basis van de gegevens over hun loopbaan de feitelijke 
loopbaanlijn getekend. Hoewel de grafieken variëren door verschillen in het aantal jaren ervaring 
als leraar en verschillen in interpretatie ten aanzien van wat men als een loopbaanstap ervaart, 
kunnen globaal drie typen worden onderscheiden.

Blijvende discrepantie
Bij negen van de zeventien geïnterviewde leraren – met uitzondering van het eerste beroepsjaar – 
is een blijvende discrepantie tussen de ervaren loopbaan en de feitelijke loopbaan zichtbaar. 
Bij zeven van deze negen leraren blijft het verschil tussen ervaren en feitelijke loopbaan door de 
jaren min of meer gelijk. Bij twee van de negen leraren is er sprake van een toename van de 
discrepantie tussen ervaren en feitelijke loopbaan. Uit de interviews blijkt verder dat vier van de 
negen leraren onvrede ervaren bij het achterblijven van de groei in salaris. De overigen geven aan 
tevreden te zijn over het verloop van hun loopbaan en vinden de groei in salaris hierin secundair. 
Daarbij wordt regelmatig aangegeven, dat het vooral belangrijk is dat uit de groei in salaris op 
een gegeven moment ook een erkenning voor de groei in functie wordt gegeven. 
 



Loopbaanmogelijkheden creëren bij de invoering van LC en LD functies 4

Grafiek 1: Blijvende discrepantie

Vertraagde groei feitelijke loopbaan
Zes van de zeventien leraren geven in hun grafiek aan dat de groei in salaris veelal volgt nadat de 
groei in functie naar hun idee al heeft plaatsgevonden. Het aantal jaren tussen de groei in salaris 
en de groei in functie verschilt per persoon. De leraren geven aan het wel belangrijk te vinden  
dat de salarisgroei uiteindelijk wel komt. Een aantal van hen geeft aan dat als dat niet zo was ge-
weest, ze minder gemotiveerd waren geweest om zich verder te ontwikkelen in hun loopbaan. 

Grafiek 2: Vertraagde groei van de feitelijke loopbaan

Gelijk
Tot slot zijn er twee van de zeventien geïnterviewde leraren bij wie de feitelijke en ervaren loop-
baan gelijk valt. Voor hen is er pas sprake van een ervaren loopbaanstap als er ook sprake is van 
een groei in salaris. 

Runhaar, Sanders en Van Rijn (2009) maken in hun onderzoek onderscheid tussen de intrinsieke en 
extrinsieke motivatie van de leraar. Uit de literatuur die zij in hun onderzoek hebben bestudeerd, 
blijkt dat in het bijzonder de intrinsieke motivatie – de motivatie om beter te worden in het eigen 
beroep – belangrijk is en dat de extrinsieke motivatie – de motivatie die volgt uit externe beloning 
als groei in status of salaris – slechts beperkt aanwezig is. 
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De intrinsieke motivatie komt vooral tot uitdrukking in een passie voor het beroep van leraar  
(Hargreaves, 1998), de wens om voor anderen – leerlingen of studenten – te zorgen (O’Connor, 
2008), het graag willen werken met kinderen of jeugdigen (Lyons, 2004) en een idealisme in de  
zin van de wens om ‘een verschil te maken’ bij leerlingen (Olsen & Anderson, 2004). Een vorm  
van extrinsieke motivatie als de wens om hogerop te komen in hiërarchische zin of meer te gaan 
verdienen wordt beduidend minder vaak als primaire drijfveer voor het leraarsberoep genoemd, 
maar speelt wel een rol als het gaat om factoren die demotiverend werken (Rinke, 2008). 
Met andere woorden: een hoger salaris lijkt niet de belangrijkste drijfveer voor ontwikkeling van 
een leraar te zijn, maar een salaris dat als te laag wordt ervaren, kan er wel aan bijdragen dat de 
leraar meer ontevredenheid ervaart over zijn beroep. 

Loopbaanankers
Om een dieper inzicht te krijgen in de mogelijke redenen voor de ervaren discrepanties tussen  
ervaren, feitelijke en gewenste loopbaanontwikkeling, zijn de leraren gevraagd naar de motivatie 
en drijfveren wat betreft de eigen loopbaanontwikkeling in de vorm van loopbaanankers. 
Schein (2001) onderscheidt acht loopbaanankers die inzicht geven in de achterliggende drijfveren, 
talenten en waarden die van invloed zijn geweest op de stappen die een individu in zijn loopbaan 
heeft gezet en de manier waarop hij deze stappen ervaren heeft. Mensen leren beter te zijn  
in dingen waar ze waarde aan hechten en zijn gemotiveerd die dingen te doen en te leren  
waarderen die ze toevallig goed doen. Omgekeerd kwijnen talenten zonder motivatie langzaam 
weg en neemt de motivatie veelal af voor dingen waar men niet goed in is of geen waardering 
voor krijgt. 
• Technisch/functioneel
 Je vindt de inhoudelijke kant van je werk het belangrijkst en daar ontleen je gevoel van 

eigenwaarde aan. Je wilt graag een deskundige zijn die wordt geraadpleegd. Je bent een 
specialist of op weg om er een te worden. 

• Algemeen management 
 Je bent resultaatgericht en vooral een generalist. Je wilt graag snel richting de top en hebt 

de ambitie om manager te worden. Je bent je ervan bewust dat je daarvoor een schaap met 
vijf poten moet zijn en je ontwikkelt je ook zo: je bent analytisch en kunt goed beslissingen 
nemen, je kunt goed samenwerken en communiceren en je beschikt over mensenkennis. 

• Autonomie/onafhankelijkheid
 Je werkt graag zelfstandig en vindt het heel belangrijk dat je de dingen op jouw manier kunt 

doen. In je werk en manier van beslissingen nemen ben je heel autonoom en onafhankelijk. 
Je ervaart regels als een belemmering. Je wilt je wel richten naar doelen, maar je bepaalt 
zelf de weg erheen. 

• Zekerheid/stabiliteit
 Je wilt altijd weten waar je aan toe bent en je vindt risico’s gauw eng. Je hecht veel waarde 

aan een vaste aanstelling en heldere arbeidsvoorwaarden. Je voelt je ook behoorlijk betrok-
ken en loyaal aan de organisatie waar je werkt. Je hebt niet de ambitie om koste wat kost 
hogerop te komen. Je volgt liever een duidelijk en vast omlijnd carrièrepad. 

• Ondernemingsgerichte creativiteit
 Je houdt van zelf creëren en wilt graag iets in de markt zetten. Je droomt van een eigen 

bedrijf en je vindt het spannend om iets nieuws op te zetten of een bestaand initiatief nieuw 
leven in te blazen. Je bent creatief in het bedenken van ideeën om ze te verwezenlijken. 
Je wilt graag naamsbekendheid verwerven. Je doel is geld te verdienen met wat je zelf tot 
stand hebt gebracht.

• Dienstverlening/toewijding aan een zaak
 Je wilt graag iets doen of maken waar anderen wat aan hebben. In je hart wil je de wereld  

verbeteren. Je bent niet zozeer loyaal aan een organisatie, maar je wilt voornamelijk een  
rechtvaardig of menswaardig doel bereiken. Je vindt het belangrijk erkenning te krijgen voor  
je inzet voor dat doel. 

• Uitdaging
 Je bent iemand die altijd moeilijke uitdagingen aangaat en die wil overwinnen. Je gaat  

de concurrentie aan of je strijdt met jezelf om de dingen steeds weer beter te doen.  
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Je haat routine en je wilt steeds wat nieuws. Je legt de lat voor jezelf alsmaar hoger en  
bent ambitieus. Je hebt een grote intrinsieke motivatie. 

• Levensstijl
 Je vindt je werk niet het belangrijkste in het leven, en het werk dat je doet moet zinvol zijn 

en passen bij wie je als mens bent. Je doet er alles aan om je werk- en privéleven in balans 
te laten zijn.

De keuze die de zeventien geïnterviewde leraren maken, lijkt een voorzichtige bevestiging op te 
leveren van eerder onderzoek waaruit het belang van intrinsieke motivatie voor leraren duidelijk 
werd (Hargreaves, 1998; O’Connor, 2008; Lyons, 2004). De loopbaanankers levensstijl, dienst-
verlening en uitdaging worden het meest genoemd door de geïnterviewde leraren. Opvallend is 
dat ambitie, waarin de groei van het salaris de meest duidelijke rol speelt, niet als een van de drie 
belangrijkste loopbaanankers genoemd wordt. Maar uit de interviews blijkt wel degelijk dat het 
merendeel van de leraren het op termijn belangrijk vindt om ook beloond te worden voor wat ze 
doen. Dat wil zeggen dat een loopbaanstap niet direct gekoppeld hoeft te zijn aan salarisgroei, 
maar wanneer een leraar zich meer ontwikkeld en stappen zet in zijn loopbaan, moet er op een 
gegeven moment ook een groei in salaris waar te nemen zijn. Zo blijkt namelijk uit de interviews 
dat ook het LC traject voor de leraren in de participerende scholen motiverend werkte door de 
koppeling van groei in functie aan de groei in salaris. Wanneer er op den duur geen groei in salaris 
waarneembaar is, kan dit leiden tot de keuze om bepaalde loopbaanstappen niet meer te zetten. 

Hoe ervaren leraren het LC traject?
Het LC traject wordt in de twee scholen waar de interviews zijn uitgevoerd beleidsrijk ingevoerd. 
Dat wil zeggen dat er door de schoolleiding bewust is gekeken naar de ontwikkeling die de 
school wil maken, de competenties die dit van leraren in de school vraagt en de manier waarop  
de invoering van LC functies hieraan kan bijdragen. Er is in 2002 gestart met de invoering van het 
LC traject. Dit traject komt erop neer dat er eisen worden gesteld aan de ontwikkeling die een 
leraar moet maken of doorgemaakt moet hebben, voordat een promotie naar een LC functie  
mogelijk is. De eisen die hierbij gesteld worden zijn bijvoorbeeld het goed functioneren als LB 
leraar. Maar ook het volgen van een door de school vormgegeven opleiding en het uitvoeren van 
een opdracht die aansluit bij een voor de school belangrijke ontwikkeling. In het traject kan een 
leraar kiezen uit twee profielen: een profiel specifiek gericht op ontwikkeling van leermateriaal 
of een bredere functie gericht op onderwijsontwikkeling en coördinatie daarvan. Gedurende het 
traject wordt de leraar begeleid door zijn direct leidinggevende en aan het eind van het traject 
volgt een beoordeling. 

De manier waarop het LC traject vorm kreeg en de eisen die er werden gesteld aan de ontwikke-
ling van de leraren, zorgde dat leraren gemotiveerd en uitgedaagd werden om hieraan deel te 
nemen. De geïnterviewde leraren geven aan dat ze het prettig vinden dat er eisen werden gesteld 
en ze daardoor ook meer loopbaanperspectief ervaren.
Door de beleidsrijke manier van invoering is een nieuwe manier van kennisontwikkeling in de 
school in gang gezet. De richting hiervan en de samenwerking met andere scholen mogen in dit 
kader nog verder vorm krijgen om te voorkomen dat steeds opnieuw het wiel wordt uitgevonden, 
maar de geïnterviewde leraren geven aan dat deze manier van kennisontwikkeling een positieve 
verrijking van hun functie is. 
Bij de invoering van het LC traject hadden leraren de keuze tussen een profiel specifiek gericht 
op ontwikkeling van leermateriaal of een bredere functie gericht op onderwijsontwikkeling en 
coördinatie. De geïnterviewde leraren geven aan dat hierdoor een breder beeld is ontstaan van 
het loopbaanperspectief van de leraar: loopbaanontwikkeling is niet alleen mogelijk in de richting 
van managementfuncties, ook andere verdiepingen en verbredingen van de functie van leraar 
behoren tot de mogelijkheden.

Door onvrede over de manier waarop het LC traject is ingevoerd bij leraren met ofwel jarenlange 
ervaring ofwel een eerstegraads bevoegdheid, zijn de eisen die gesteld werden aan het krijgen 
van een LC functie gedurende het invoeringtraject een paar keer bijgesteld. Dit heeft tot veel 
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onduidelijkheid geleid en opnieuw onvrede tot gevolg gehad bij leraren die al gestart waren met 
een opleidingstraject of opdracht. Bovendien bleek gaande het traject dat niet alle criteria voor 
toekenning even eenduidig waren en wisselend werden toegepast. Ook was de groepssamen-
stelling te divers en het programma sloot daardoor niet aan op alle deelnemers. Daarnaast werd 
ook binnen de school met verschillende maten gemeten. Na het doorlopen van het traject is voor 
leraren die inmiddels een LC functie hebben, onduidelijk welke extra eisen er in hun functie ge-
steld worden. In het traject er naar toe waren er duidelijke criteria, maar na toekenning lijkt dat er 
weinig aan hun functie is veranderd. De geïnterviewde leraren die een LC functie hebben, geven 
aan dit jammer te vinden en zelf zoekende te zijn naar manieren om hieraan wel invulling  
te geven.

Conclusies en aanbevelingen
De invoering van het LC traject biedt scholen kansen om enerzijds de schoolontwikkeling te 
stimuleren en anderzijds de school als werkgever aantrekkelijker te maken voor leraren door meer 
loopbaanmogelijkheden te creëren. Uit dit onderzoek is duidelijk geworden dat het merendeel 
van de geïnterviewde leraren een discrepantie ervaart tussen de feitelijke en ervaren loopbaan. 
De mate waarin men discrepantie ervaart blijkt samen te hangen met wat men als loopbaanstap 
ervaart. Een discrepantie tussen de ervaren en feitelijke loopbaan hoeft niet per se tot onvrede 
over de loopbaanmogelijkheden te leiden. Onder de geïnterviewde leraren zijn er slechts vier die 
expliciet aangeven dat ze ontevreden zijn over deze discrepantie. 

Dat de groei in salaris niet de belangrijkste drijfveer is voor ontwikkeling in de functie, blijkt ook 
uit de keuze die de geïnterviewde leraren maken bij de loopbaanankers van Schein. De conclusie 
dat salaris blijkbaar dus niet zo belangrijk is, is echter niet terecht zoals ook blijkt uit de interviews. 
Salaris is wel degelijk belangrijk. Er mag wel vertraging zitten in de groei in salaris ten opzichte 
van de groei in functie, maar dat verschil moet niet te groot worden en leraren willen op termijn 
toch wel graag in salaris erkend worden voor hun niveau van functioneren. Uit de interviews blijkt 
bovendien dat leraren juist ook kozen voor deelname aan het LC traject omdat er enerzijds eisen 
werden gesteld en er anderzijds een beloning in salaris tegenover het voldoen aan deze eisen 
stond.

Tot slot, een aantal aanbevelingen voor scholen die gebruik willen maken van de kansen die de 
invoering van het LC traject biedt.
1 Voer het LC traject beleidsrijk in. Maak duidelijk hoe de eisen die gesteld worden aan LC 

leraren bijdragen aan de ontwikkeling in de school. De geïnterviewde leraren geven aan dat 
dit hen niet alleen motiveerde voor het LC traject, maar het ook legitiem maakt dat er een 
groei in salaris gekoppeld is aan de ontwikkeling.

2 Stel eisen, zorg dat de nieuwe LC functies nieuwe uitdagingen en ontwikkelkansen bieden 
voor de leraren.

3 Verbreed het loopbaanperspectief door bij de invulling van LC functies niet alleen te kiezen 
voor managementrollen, maar ook vakinhoudelijke verbreding of specialisaties op het 
gebied van zorg- of loopbaanbegeleiding mogelijk te maken. Hiermee kan de invoering van 
het LC traject bijdragen aan een brede schoolontwikkeling.

4 Communiceer helder welke eisen er worden gesteld en voer deze zo eenduidig mogelijk in. 
De geïnterviewde leraren geven aan dat onvrede over toekenning van LC functies vooral 
ontstaat doordat gestelde eisen niet duidelijk zijn of niet consequent worden toegepast.

5 Doordenk vooraf goed de consequenties van de eisen die worden gesteld aan leraren die  
al lange tijd een LC functie ambiëren en aan leraren die al een eerstegraads bevoegdheid 
hebben. Voorkom dat eisen gaande het traject moeten worden bijgesteld. 

6 Hanteer dezelfde procedure over alle locaties of geef duidelijk aan waarom de procedure op 
een bepaalde locatie anders wordt ingevuld. 

7 Stel ook eisen aan leraren die inmiddels een LC functie hebben. Wat betekent het voor hun 
rol in de school? Hoe dragen zij bij aan de ontwikkeling van de school?
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