
PaginaVerwachtingen 
voor de toekomst

Sociale zekerheid  
& verzuim

HRM-beleid Werkbeleving Conclusie Bijlage

1

65 7 8 9 10
>

Arbeidsmarktanalyse  

primair onderwijs 2018
De arbeidsmarkt in beeld

HOME

1

Context

2

 Vraag naar 
personeel 

3

Aanbod van 
personeel

4

Thema 
Hoe tevreden is de 

pabostudent?

Inleiding 



PaginaVerwachtingen 

voor de toekomst

Sociale zekerheid  

& verzuim

HRM-beleid Werkbeleving Conclusie Bijlage

2

65 7 8 9 10
><

HOME

1

Context

2

 Vraag naar 

personeel 

3

Aanbod van 

personeel

4

THEMA 
Hoe tevreden is 

de pabostudent?

Inleiding 

A R B E I D S M A R K TA N A LYS E  P R I M A I R  O N D E R W I J S  2018

1. INLEIDING

Het toenemende tekort aan leraren, de professionele 
ontwikkeling van het personeel of hun duurzame 
inzetbaarheid: het primair onderwijs staat voor 
verschillende uitdagingen. Om deze uitdagingen in beeld 
te brengen, laat het Arbeidsmarktplatform PO jaarlijks een 
arbeidsmarktanalyse opstellen. In de arbeidsmarktanalyse 
worden de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
in het primair onderwijs beschreven en toegelicht.

Deze arbeidsmarktanalyse wordt u aangeboden door het 
Arbeidsmarktplatform PO, het expertisecentrum
voor de arbeidsmarkt in het primair onderwijs van de 
werkgeversorganisatie PO-Raad en de werknemers-
organisaties AOb, AVS, CNV Onderwijs en de FvOv. 
Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt scholen en 
schoolbesturen in de sector bij arbeidsmarktvraagstukken 
en vraagstukken op het gebied van de professionele 
werkomgeving. De uitkomsten van deze arbeidsmarktanalyse 
worden door het Arbeidsmarktplatform PO gebruikt om 
richting te geven aan de strategie en de activiteiten waarmee 
het platform de sector de komende periode wil ondersteunen. 
Maar ook voor andere betrokkenen in de sector bieden de 
uitkomsten aanknopingspunten. De uitkomsten kunnen door 
scholen en schoolbesturen bijvoorbeeld gebruikt worden als 
input voor het (meerjaren)beleidsplan of overleg met partners 
in de regio.
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1.1 Inhoud

In de arbeidsmarktanalyse wordt ingegaan op huidige 
en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 
het primair onderwijs. Het primair onderwijs omvat het 
basisonderwijs (bao), het speciaal basisonderwijs (sbao) en 
het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so). In de analyse  
wordt ingegaan op de volgende thema’s:

Figuur 1  Schematische weergave thema’s

Wanneer deze thema’s in samenhang worden bekeken, 
ontstaat een volledig overzicht van relevante ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs (centrum van 
figuur 1). 

Omdat de thema’s in figuur 1 nog vrij algemeen zijn, zijn deze 
thema’s verder geconcretiseerd. Concreet betekent dit dat in 
deze analyse wordt ingegaan op:

•  demografische, economische, politieke en technologische 
ontwikkelingen, die van invloed zijn op de arbeidsmarkt in 
het primair onderwijs (context);

•  de vraag naar en het aanbod aan personeel, nu en in 
de toekomst, en de samenstelling van het personeel 
(arbeidsmarkt); 

•  HRM-beleid, professionalisering en werkbeleving 
(arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden) en

•  de relatie met leidinggevenden en collega’s 
(arbeidsverhoudingen en -relaties).

Op basis van de uitkomsten wordt in de conclusie beschreven 
welke kansen en bedreigingen zichtbaar zijn op de 
arbeidsmarkt en welke sterktes en zwaktes de arbeidsmarkt 
kent. Dit biedt niet alleen meer inzicht in de strategische 
kansen en knelpunten van de arbeidsmarkt, maar biedt ook 
meer inzicht in passende handelingsstrategieën, bijvoorbeeld 
voor het voeren van arbeidsmarktbeleid.
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1.2 Opzet

Voor de arbeidsmarktanalyse wordt gebruik gemaakt van 
diverse kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. Deze 
gegevens zijn over het algemeen openbaar en verzameld via 
deskresearch. Het gaat bijvoorbeeld om relevante rapporten, 
onderzoeken en notities, bijvoorbeeld van het ministerie 
van OCW. Aanvullend zijn secundaire analyses uitgevoerd 
op relevante databestanden, zoals de Etalagebestanden van 
DUO, het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2016 (PoMo) 
en de Kennisbank Openbaar Bestuur van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Nationale 
Studenten Enquête van Studiekeuze123 en de Nationale 
Enquête Arbeidsomstandigheden 2017 van TNO/CBS.

1.3 Leeswijzer

Voordat dieper wordt ingegaan op de arbeidsmarkt in het 
primair onderwijs wordt in hoofdstuk 2 eerst ingegaan op de 
context waarbinnen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zich 
afspelen. In dit hoofdstuk wordt onder andere beschreven 
welke relevante ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied 
van demografie, economie en politiek, zich afspelen in de 
omgeving van het primair onderwijs.

Hoofdstuk 3 biedt samen met hoofdstuk 4, 5 en 6 een 
overzicht van de vraag naar en het aanbod aan personeel in 
het primair onderwijs. In hoofdstuk 3 wordt eerst ingegaan 
op de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector, de 
samenstelling van het personeelsbestand en mobiliteit. In 
hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het aanbod aan personeel. 
De pabo speelt daarbij – voor leraren – een belangrijke rol. 
Daarom wordt na hoofdstuk 4 in een thematische special 
specifiek ingegaan op de tevredenheid van pabostudenten 
met hun studie en de aspecten die deze tevredenheid 
bepalen. 

In hoofdstuk 5 wordt vervolgens dieper ingegaan op het 
thema sociale zekerheid. Naast het gebruik van WW-
uitkeringen, wordt in dit hoofdstuk ook ingegaan op 
het gebruik van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, het 
ziekteverzuim in de sector en de uitstroom naar pensioen. 
Hoofdstuk 6 gaat tot slot in op de verwachtingen voor de 
toekomst: hoe groot zal het tekort aan leraren de komende 
jaren bijvoorbeeld zijn? En waardoor wordt dit tekort 
veroorzaakt? 

In het resterende deel van de arbeidsmarktanalyse wordt 
dieper ingegaan op de thema’s arbeidsomstandigheden, 
arbeidsvoorwaarden en -relaties. In hoofdstuk 7 komen 
enkele aan HRM-beleid gerelateerde thema’s aan bod, 
zoals de professionele ontwikkeling van het personeel en 
formele gesprekken. Hoofdstuk 8 gaat onder andere in op 
de tevredenheid van het personeel met hun baan en de 
werkomstandigheden in de sector. 

De belangrijkste conclusies uit de arbeidsmarktanalyse 
worden weergeven in hoofdstuk 9. In de conclusie wordt 
onder andere beschreven welke kansen en bedreigingen 
zichtbaar zijn op de arbeidsmarkt en welke sterktes en 
zwaktes de arbeidsmarkt kent. In de bijlage vindt u tot slot 
enkele tabellen met aanvullende cijfermatige informatie.
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De omgeving van het primair onderwijs verandert 
doorlopend. Deze ontwikkelingen hebben vaak ook, direct 
of indirect, invloed op de arbeidsmarkt en het werk in de 
sector. Te denken valt aan de gevolgen van een dalend aantal 
geboortes of de verhoging van de AOW-leeftijd. Als er minder 
kinderen worden geboren, daalt het aantal leerlingen in de 
sector, een ontwikkeling die bijvoorbeeld ook gevolgen

Samenvatting 

De Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2018 
schetst een beeld van de vraag naar en het aanbod aan 
onderwijspersoneel in de sector. Ook wordt ingegaan op de 
inhoud van het werk en werkbeleving in de sector. Thema’s 
zoals het lerarentekort, de instroom op de pabo en de 
werkdruk in de sector staan daarbij centraal. Deze thema’s 
staan echter niet op zichzelf: in de omgeving van het primair 
onderwijs spelen verschillende ontwikkelingen, die vaak - 
direct of indirect - gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt 
in het primair onderwijs. Zo heeft de sector onder meer te 
maken met verschillende beleidsmaatregelen, zoals het Plan 
van aanpak voor het lerarentekort, het werkdrukakkoord en 
de invoering van het passend onderwijs. 

heeft voor de werkgelegenheid in de sector. In dit hoofdstuk 
gaan we dieper in op deze en andere ontwikkelingen die de 
arbeidsmarkt in het primair onderwijs kunnen beïnvloeden. 
Eerst wordt ingegaan op recente politieke ontwikkelingen, 
om vervolgens in te gaan op diverse economische, 
maatschappelijke en demografische ontwikkelingen.

Gelijktijdig spelen er ook diverse economische en 
maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de economische 
groei in Nederland en de flexibilisering op de arbeidsmarkt, 
die invloed kunnen hebben op het werk in de sector. De 
economische groei kan bijvoorbeeld zorgen voor meer 
concurrentie met andere sectoren om geschikt personeel, 
hoewel het primair onderwijs wel een sterke één op één 
relatie kent tussen opleiding en beroep. Ook wordt de 
bevolking steeds diverser en is er in toenemende mate sprake 
van globalisering, technologisering en individualisering. Deze 
ontwikkelingen kunnen bijvoorbeeld gevolgen hebben voor 
de onderwijsinhoud en daarmee, ook, voor de kennis en 
vaardigheden van het onderwijzend personeel.
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2.1 Politieke ontwikkelingen

Op politiek vlak spelen verschillende ontwikkelingen, die 
hun invloed hebben op de arbeidsmarkt in de sector. Aan 
de ene kant zijn er algemene ontwikkelingen. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan de verhoging van de AOW-leeftijd. Aan de 
andere kant zijn er ook specifieke ontwikkelingen gericht op 
de onderwijsarbeidsmarkt. Het lerarentekort, de werkdruk 
in het primair onderwijs en, daarmee samenhangend, de 
beloning van leraren zijn bijvoorbeeld enkele in het oog 
springende ontwikkelingen waar vanuit de politiek, in 
samenwerking met andere partners in de sector, aandacht 
aan wordt besteed.1 De aanpak vergt een lange adem. 
Niet alle acties om het lerarentekort op te lossen, zullen 
bijvoorbeeld op korte termijn resultaat hebben. Vanuit de 
overheid wordt geïnvesteerd in de randvoorwaarden, zoals 
salarissen voor leraren, zijinstromers en de begeleiding van 
starters en herintreders. Tegelijkertijd stelt de overheid dat het 
aan schoolbesturen en opleidingen is om leraren goed op te 
leiden en om goed personeelsbeleid te voeren.2

1  Rijksoverheid, op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
publicaties/2018/08/24/samen-pakken-we-het-lerarentekort-aan

2  Rijksoverheid, op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
kamerstukken/2018/08/24/kamerbrief-over-extra-acties-tegen-
het-lerarentekort en https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
rapporten/2017/11/28/voortgangsrapportage-plan-van-aanpak-
lerarentekort

Concreet stelt de overheid dat de volgende punten in de 
aanpak van het lerarentekort van belang zijn:

•  regionale aanpak
•  strategisch personeelsbeleid door werkgevers voor een 

aantrekkelijk beroep
•  zes actielijnen voor terugdringen lerarentekort
•  werkdrukvermindering

Regionale aanpak

In de politiek is veel aandacht voor een regionale aanpak 
van het lerarentekort. In de regio’s waar het probleem het 
meest urgent is, wordt samen met de regionale betrokkenen 
uit de sector en de sociale partners gekeken wat nodig is 
om het tekort aan te pakken. Daarbij wordt aangesloten 
bij bestaande overleggen, waarin werkgevers, gemeenten 
en lerarenopleidingen met elkaar over het lerarentekort in 
gesprek zijn. In regio’s waarin gemeenten, lerarenopleidingen 
en schoolbesturen elkaar nog onvoldoende hebben 
gevonden, wordt deze samenwerking aangejaagd. De 
regionale aanpak is gestart in de regio’s waar de problematiek 
het grootst is. In deze regio’s worden gesprekken gevoerd 
met besturen, gemeenten, lerarenopleidingen en regionale 
transfercentra, met als doel, waar nodig, de samenwerking 
te stimuleren en te wijzen op andere doelgroepen die 
interessant kunnen zijn, zoals zij-instromers of stille reserve. 
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Strategisch personeelsbeleid door werkgevers voor een 

aantrekkelijk beroep

Door strategisch personeelsbeleid kunnen werkgevers 
bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het beroep, nieuwe 
leraren aantrekken en leraren die al voor de klas staan aan zich 
binden. Vooral als het gaat om het anticiperen op toekomstige 
ontwikkelingen  is er nog winst te halen, zo blijkt uit de 
Kamerbrief. Enkele aandachtspunten zijn:
•  de instroom van zijinstromers en herintreders, naast 

reguliere pabostudenten;
•  goede begeleiding van alle leraren (studenten, 

zijinstromers, starters, en ook ervaren leraren) om ze te 
behouden voor de sector;

•  investeren in de ontwikkeling en professionalisering van 
het personeel en

•  vanuit schoolbesturen is opschaling naar 
bovenbestuurlijke samenwerking op personeelsgebied 
van belang.

De regionale transfercentra zijn een goed voorbeeld hiervan. 
Binnen zo’n transfercentrum trekken besturen samen op bij 
vervanging, werving, begeleiding en ontwikkeling van leraren. 
In de geactualiseerde sectorakkoorden voor het primair 
onderwijs en het voortgezet onderwijs zijn afspraken gemaakt 
over de verbetering van het strategisch personeelsbeleid, als 
belangrijke voorwaarde voor onder meer een aantrekkelijke 
werk- en leeromgeving.

Zes actielijnen voor terugdringen lerarentekort

De overheid werkt bij het terugdringen van het tekort 
samen met de sociale partners, de lerarenopleidingen, 
schoolbesturen en gemeenten via zes actielijnen: 

1 -  het verhogen van de in-, door-, en uitstroom van  
de lerarenopleidingen

2 -  het bevorderen van zij-instroom
3 -  het behoud van leraren voor het onderwijs
4 -  het activeren van stille reserve,
5 -  betere beloning en verbetering van het  

carrièreperspectief 
6 -  het anders organiseren van onderwijs en het stimuleren 

van innovatieve concepten3 

3  Rijksoverheid, op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
rapporten/2017/11/28/voortgangsrapportage-plan-van-aanpak-
lerarentekort
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Lijn 1: De in-, door-, en uitstroom van de 

lerarenopleidingen verhogen

Het doel van de eerste lijn uit het plan van aanpak 
lerarentekort is het verhogen van de instroom in de 
lerarenopleidingen. Om de pabo aantrekkelijker te maken, 
is bijvoorbeeld het collegegeld in de eerste twee jaar 
van de studie gehalveerd. Ook lerarenopleidingen zelf 
bevorderen de instroom en proberen hun studenten te 
interesseren in regio’s in Nederland waar de tekorten het 
grootst zijn. Om het potentiële leraren gemakkelijker te 
maken informatie te vinden over het beroep van leraar, is 
deze informatie gebundeld op rijksoverheid.nl/wordleraar. 
Op deze website vind je bijvoorbeeld informatie over op 
welke manier je een onderwijsbevoegdheid kunt halen, welke 
subsidies daarvoor beschikbaar zijn, hoeveel je als leraar 
verdient en waar tekorten worden verwacht. Daarnaast zijn 
verschillende organisaties, zoals het Arbeidsmarktplatform 
PO en de gemeente Amsterdam, met onderwijspartners 
imagocampagnes gestart om potentiële leraren te 
interesseren in het beroep.  

Lijn 2: Het bevorderen van zij-instroom

Zij-instromers zijn een belangrijke doelgroep om het 
lerarentekort te verminderen. De zij-instroomregeling 
(€20.000 per aanvraag) is daarom per 1 september 2017 
uitgebreid, zodat deze door een bredere groep benut 
kan worden. Hierdoor is het voor leraren die al een 
onderwijsbevoegdheid hebben bijvoorbeeld mogelijk om 
een extra bevoegdheid te halen. Zo kunnen leraren uit het 
voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld in een overschotvak, van 
de regeling gebruik maken om een bevoegdheid te halen 
voor het primair onderwijs. De subsidie is een aanvulling op 
de professionaliseringsmiddelen die scholen in de lumpsum 
krijgen voor de begeleiding en scholing van zij-instromers. De 
subsidie is dus niet bedoeld om alle kosten te dekken. Vooral 
in het primair onderwijs liggen de gemiddelde kosten van zij-
instroomtrajecten hoger. 

Zij-instromers kunnen niet meteen de verantwoordelijkheid 
voor een groep dragen en er wordt voor kortere of langere 
tijd daarom gekozen voor een dubbele bezetting, inclusief 
dubbele personeelskosten. Het Arbeidsmarktplatform PO is 
in het kader van de regionale aanpak daarom gestart met 
een pilotsubsidie voor regionale werving en begeleiding van 
zij-instroom. Samenwerkingsverbanden tussen pabo’s en 
schoolbesturen kunnen met een startsubsidie een duurzame 
structuur ontwikkelen voor zij-instromers. Het gaat daarbij om 
een adequate werving en selectie, inclusief een oriëntatiefase, 
goede begeleiding in de school en een opleiding op maat. 

Om het aantal leraren verder te vergroten, wordt ook gekeken 
naar het hybride docentschap. Zo stimuleert het ministerie 
van Defensie defensiepersoneel om een opleiding tot leraar te 
volgen.
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Lijn 3: Het behoud van leraren voor het onderwijs

In het primair onderwijs werken veel leraren in deeltijd. 
Daarom wordt ook het verhogen van de deeltijdfactor 
op scholen gestimuleerd. Het is volgens de overheid aan 
schoolbesturen en -leiders om hier het gesprek met hun 
leraren over aan te gaan en het is de rol van de overheid om 
besturen en schoolleiders op die mogelijkheid te wijzen en 
hen van informatie te voorzien. 

In het primair onderwijs is het ziekteverzuim gemiddeld hoger 
dan in andere sectoren. Er zijn bovendien grote verschillen 
per regio, bestuur en school. De verantwoordelijkheid 
voor de verlaging van het ziekteverzuim wordt ook bij de 
schoolbesturen gelegd. Zij kunnen daarbij hulp krijgen van 
het Vervangingsfonds (Vf ).

Lijn 4: Activeren van de stille reserve

De stille reserve bestaat uit personen die wel een 
onderwijsbevoegdheid hebben, maar niet (meer) in het 
onderwijs werken. Deze groep bestaat voor het primair 
onderwijs uit minimaal 31.000 mensen. Per arbeidsmarktregio 
en specifiek voor de G4 is in kaart gebracht hoe groot de stille 
reserve is en wat de arbeidsmarktsituatie van deze personen 
is, zodat inzichtelijk wordt waar kansen zitten om leraren te 
werven. 
Het is voor schoolbesturen in het primair onderwijs mogelijk 
een tegemoetkoming van €2.500 aan te vragen voor de 
begeleiding en ondersteuning van een herintreder. In het 
primair onderwijs is €1,25 miljoen beschikbaar voor de stille 
reserve. In totaal kunnen 500 herintreders van deze regeling 
gebruik maken. 

Een goede begeleiding en ondersteuning maakt het 
aantrekkelijker voor herintreders om terug te keren en 
vergroot ook de kans op een succesvolle terugkeer. Het 
Participatiefonds (Pf ) zoekt sinds de zomer van 2017 
de stille reserve met een uitkering op en helpt hen en 
schoolbesturen om met elkaar in contact te komen. Ook is het 
Participatiefonds (Pf ) bezig met een gerichte aanpak om (ook 
langdurig) werkloze leerkrachten en onderwijsassistenten te 
begeleiden naar een betaalde baan.
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Lijn 5: Betere beloning en verbetering van het 

carrièreperspectief

De verbetering van het carrièreperspectief voor leraren is met 
name in 2018 ingezet door ontwikkeling van loopbaanpaden 
in het primair onderwijs.  Aanvullend is €270 miljoen 
opgenomen in de begroting voor 2018 om te investeren in de 
verbetering van arbeidsvoorwaarden in combinatie met het 
normaliseren van de bovenwettelijke regelingen. Het bedrag 
kon worden ingezet voor generieke (salaris)maatregelen voor 
een grote groep of voor specifieke groepen. Bijvoorbeeld 
door het (deels) in te zetten voor het verkorten van de 
salarisschalen, het verhogen van maximumsalarissen of het 
verruimen van doorgroeimogelijkheden. Met het nieuwe cao-
akkoord krijgen leraren in het primair onderwijs gemiddeld 
8,5 procent meer salaris in 2018. Vanaf 2019 worden ook de 
functiemixmiddelen in twee stappen in de salarissen verwerkt. 
Dit moet het beroep van leraar in het primair onderwijs 
aantrekkelijker maken en de lonen meer gelijktrekken met de 
beloning van leraren in het voortgezet onderwijs.

Lijn 6: Het anders organiseren van onderwijs en 

stimuleren van innovatieve concepten

Naast de beleidslijnen om het aantal leraren te verhogen, 
wordt ook nagaan hoe het onderwijspersoneel slimmer kan 
worden ingezet. Scholen kunnen dat zelf doen door hun 
onderwijs anders te organiseren. Dat kan op een manier 
waarbij met minder leraren aan eenzelfde hoeveelheid 
leerlingen les wordt gegeven, maar ook op andere manieren, 
bijvoorbeeld door leraren meer tijd over te laten houden 
voor hun eigen ontwikkeling of werkdrukverlaging. Scholen 
experimenteren op dit vlak bijvoorbeeld met onderwijsunits 
en het gelijktijdig inzetten van onderwijsassistenten, door 
te werken met vakdocenten of door digitale middelen in te 
zetten. 

Ook wordt uitvoering gegeven aan een plan om 
onderwijsassistenten te stimuleren de pabo te volgen. 
Onderwijsassistenten hebben in hun functie meerwaarde in 
het anders organiseren van het onderwijs en het verlagen 
van de werkdruk van leraren, maar het beleid is er gelijktijdig 
op gericht om onderwijsassistenten die de pabo kunnen en 
willen volgen deze mogelijkheid te bieden. 
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Werkdrukvermindering

Om de werkdruk in de sector terug te dringen, is in februari 
2018 een werkdrukakkoord gesloten tussen de vakbonden, 
PO-Raad en het kabinet. Met het akkoord komt extra geld 
beschikbaar voor de bestrijding van werkdruk in het primair 
onderwijs. Het werkdrukakkoord betekent dat scholen 
met ingang van het schooljaar 2018-2019 €237 miljoen 
extra krijgen om werkdruk aan te pakken. In het schooljaar 
2021/2022 loopt dit bedrag op tot €430 miljoen. Scholen 
kunnen daarmee aan de slag om het werken in de sector 
voor leraren aantrekkelijker te maken. Schoolteams en 
schoolleiders kunnen zelf bepalen wat op hun school het 
meeste effect heeft.4

Er zijn ook diverse andere initiatieven om de werkdruk in de 
sector aan te pakken. Zo hield het Arbeidsmarktplatform PO 
in 2016 en 2017 samen met TNO een pilot om de werkdruk in 
het primair onderwijs aan te pakken. Vijf scholen volgden het 
stappenplan van de Wegwijzer werkdruk om werkstressoren 
in de school aan te pakken. Uit de nameting blijkt dat de 
aanpak bij alle pilotscholen tot positieve effecten heeft 
geleid: deelname maakt de werkdruk binnen de scholen 
bespreekbaar en inzichtelijk. Ook ervaren leerkrachten meer 
sociale steun van hun leidinggevende. 

4  Rijksoverheid, op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/
nieuws/2018/02/09/werkdrukakkoord-bereikt-voor-het-primair-
onderwijs

2.2 Economische ontwikkelingen

Ook op economisch vlak zien we verschillende 
ontwikkelingen, die invloed kunnen hebben op de 
arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Enkele belangrijke 
ontwikkelingen zijn: 

• economie trekt aan
• flexibilisering op de arbeidsmarkt

Economie trekt aan

 De Nederlandse economie groeit. Uit cijfers van het CBS 
blijkt dat het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste 
kwartaal van 2018 met 0,6 procent is gegroeid ten opzichte 
van het vierde kwartaal van 2017.5 De economische groei 
heeft mogelijk ook gevolgen voor het primair onderwijs. 
Ondanks het gesloten karakter van de arbeidsmarkt, is het 
aannemelijk dat de sector in tijden van economische groei 
meer met andere sectoren moet concurreren om personeel 
en interesse in opleidingen, zoals de pabo. Ook in andere 
sectoren, zoals de ICT- en zorgsector, zien we bijvoorbeeld 
tekorten ontstaan.

5  CBS, op: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/25/bbp-groeit-met-0-6-
procent-in-eerste-kwartaal-2018
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Flexibilisering op de arbeidsmarkt

Niet alleen de economie is in beweging. Dat geldt ook voor 
het karakter van veel banen. De arbeidsmarkt flexibiliseert: in 
het laatste kwartaal van 2017 zijn flexwerkers een groter deel 
gaan uitmaken van de werkzame beroepsbevolking.6Werk 
wordt ook steeds vaker georganiseerd langs de lijnen van 
opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Door de dynamiek 
in de samenleving gaan banen vaak ook minder lang mee, 
waardoor de mismatch tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt groter wordt. De toename in flexibiliteit en 
snelle veranderingen in technologie vragen om een leven 
lang ontwikkelen. 

6  CBS, op: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/08/weer-meer-vast-werk-
maar-flexwerk-groeit-harder

2.3 Maatschappelijke ontwikkelingen

In het onderwijs worden leerlingen voorbereid op hun 
verdere leven in de maatschappij. Ook in de maatschappij 
zien we ontwikkelingen, die invloed kunnen hebben op de 
arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Enkele voorbeelden 
van relevante ontwikkelingen zijn:

• opleidingsniveau stijgt
• andere verhoudingen in de maatschappij
• technologische vooruitgang
• andere onderwijsinhoud

Opleidingsniveau stijgt

Het opleidingsniveau van Nederlanders stijgt. In 2017 
heeft 11 procent van de 15- tot 75-jarigen een afgeronde 
masteropleiding of doctorstitel. Ook zijn er meer personen 
met een bacheloropleiding.7 Dit betekent onder andere dat 
er meer potentieel is waaruit geworven kan worden voor 
bijvoorbeeld de pabo. Wel is het de vraag in hoeverre de pabo 
een uitdaging biedt voor studenten op masterniveau. Door de 
sector worden dan ook verschillende alternatieve routes naar 
het leraarschap aangeboden, zoals de academische pabo en 
de bacheloropleiding pedagogische wetenschappen van het 
primair onderwijs.

7  Onderwijs in Cijfers, op: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/
sectoroverstijgend/nederlands-onderwijsstelsel/hoogst-behaalde-
onderwijsniveau

PaginaVerwachtingen 

voor de toekomst

HRM-beleid Werkbeleving Conclusie Bijlage

13

65 7 8 9 10
><

HOME

1

Context

2

 Vraag naar 

personeel 

3

Aanbod van 

personeel

4

THEMA 
Hoe tevreden is 

de pabostudent?

Inleiding 

Sociale zekerheid  

& verzuim



A R B E I D S M A R K TA N A LYS E  P R I M A I R  O N D E R W I J S  2018

Andere verhoudingen in de maatschappij 

Verhoudingen in de maatschappij veranderen. Niet alleen is 
er sprake van globalisering, ook zien we de maatschappij in 
toenemende mate individualiseren. De opkomst van PO in 
actie springt in het oog in het licht van deze ontwikkelingen. 
Ondanks de individualisering heeft PO in actie met 
gebruik van social media een grote groep leraren weten te 
mobiliseren. Deze ontwikkeling lijkt ook te bevestigen dat 
andere gemeenschapsvormen, bijvoorbeeld op of via social 
media, hun intrede doen in de samenleving.

Technologische vooruitgang 

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een 
snel tempo op. Het onderwijs kan profiteren van deze 
ontwikkelingen, bijvoorbeeld door ICT in te zetten in het 
onderwijs. De inzet van ICT maakt het bijvoorbeeld mogelijk 
om leerlingen meer op hun eigen niveau te laten leren 
met behulp van adaptieve software. Ook wordt kennis 
meer toegankelijk, bijvoorbeeld via open access. Doordat 
ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, bestaat gelijktijdig het 
risico dat kennis snel verouderd. Ook kunnen technologische 
ontwikkelingen gevolgen hebben voor de werkgelegenheid: 
zullen bepaalde banen over enkele jaren zijn verdwenen? 
Hoewel hier in het onderwijs naar verwachting niet zo snel 
sprake van zal zijn, hebben deze ontwikkelingen wel gevolgen 
voor de inhoud van het onderwijs en de beroepen waarvoor 
leerlingen uiteindelijk worden opgeleid en, daarmee, ook voor 
de kennis en vaardigheden van het onderwijspersoneel.

Andere onderwijsinhoud 

21e-eeuwse vaardigheden, zoals kritisch denken, creatief 
denken en probleem oplossend denken lijken steeds vaker 
centraal te staan in de samenleving. Dit heeft ook gevolgen 
voor (de inhoud van) het onderwijs. In het primair onderwijs 
zien we dat bijvoorbeeld steeds vaker wordt gewerkt met 
gepersonaliseerde leerroutes voor leerlingen, waarin de focus 
ligt op het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden. Ook wordt 
er meer samengewerkt met organisaties in de omgeving 
van scholen, bijvoorbeeld in de vorm van een integraal 
kindcentrum (IKC).
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2.4 Demografische ontwikkelingen

Tot slot zien we ook op demografisch vlak verschillende 
ontwikkelingen, die invloed hebben op de arbeidsmarkt 
in het primair onderwijs. Enkele in het oog springende 
ontwikkelingen zijn:

• Omvang bevolking
• Andere samenstelling bevolking

Omvang bevolking

De omvang van de Nederlandse bevolking verandert. Het 
aantal geboortes in Nederland daalt, terwijl de vergrijzing 
toeneemt. Daardoor wordt de bevolking gemiddeld steeds 
ouder.8 Hoewel er landelijk minder kinderen worden geboren, 
zien we ook dat niet alle regio’s hier in dezelfde mate mee te 
maken krijgen. Ook is in Nederland sprake van verstedelijking. 
Hierdoor is het aantal kinderen niet evenredig verdeeld over 
het land. Omdat de werkgelegenheid in het primair onderwijs 
sterk afhankelijk is van het aantal kinderen dat geboren wordt, 
wordt in hoofdstuk drie dieper ingegaan op de gevolgen 
hiervan voor de arbeidsmarkt in het primair onderwijs.

8  Onderwijs in Cijfers, op: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/
sectoroverstijgend/nederlands-onderwijsstelsel/hoogst-behaalde-
onderwijsniveau

Andere samenstelling bevolking

Niet alleen de omvang van de bevolking verandert. Dat 
geldt ook voor de samenstelling van de bevolking. Zo zien 
we de culturele diversiteit in de samenleving de afgelopen 
jaren toenemen. Dit stelt andere eisen aan het onderwijs, 
bijvoorbeeld als het gaat om de omgang met culturele 
diversiteit in de klas. 

8    http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37979NED&D1=12&D2=0&D3=56,l&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T 
publication/?DM=SLNL&PA=37979NED&D1=12&D2=0&D3=56,l&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T 
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Dit hoofdstuk brengt de ontwikkeling van de werkgelegen-
heid in het primair onderwijs in beeld. Daarvoor wordt eerst 
gekeken naar de ontwikkeling van het aantal leerlingen. 
De ontwikkeling van het aantal leerlingen is namelijk 
een belangrijke bepalende factor voor de vraag naar 
onderwijspersoneel. Vervolgens wordt ingegaan op de 

Samenvatting 

Doordat er minder kinderen worden geboren, daalt het aantal 
leerlingen in het primair onderwijs al enkele jaren op rij. 
Tussen 2013 en 2017 is het aantal leerlingen met meer dan 4 
procent afgenomen, tot ruim 1.515.000 leerlingen in 2017. Wel 
zijn er grote regionale verschillen.

Parallel aan deze ontwikkeling is ook de werkgelegenheid in de 
sector de afgelopen jaren afgenomen. Wel is de daling minder 
sterk dan de leerlingenkrimp. Tussen 2013 en 2017 daalde het 
aantal fte met ruim 2 procent, terwijl het aantal personen in 
deze periode met bijna 2 procent is afgenomen. In 2017 werken 
er daardoor bijna 169.350 personen in het primair onderwijs. Dit 
komt neer op ongeveer 121.200 fte. Niet in alle functies is sprake 
van krimp. Het aantal leraren en directieleden is tussen 2013 en 
2017 afgenomen, maar dat geldt niet voor het ondersteunend 
personeel. Zij zijn in deze periode juist in omvang toegenomen. 
Ondanks de dalende werkgelegenheid, zien we in de afgelopen 
periode wel een forse stijging van het aantal vacatures. 

ontwikkeling van de werkgelegenheid en de samenstelling van 
het personeel. Hoe is het personeel bijvoorbeeld samengesteld 
als we kijken naar de leeftijdsverdeling en de man-vrouw 
verdeling in de sector? Tot slot wordt in dit hoofdstuk ingegaan 
op de mobiliteit in de sector en het aantal vacatures.

Het stijgende aantal vacatures gaat onder andere gepaard met 
een kleiner aantal kandidaten per vacature.

Er zijn de afgelopen jaren niet alleen minder personen 
werkzaam in het primair onderwijs, ook de samenstelling 
van het personeel is veranderd. Dit zien we bijvoorbeeld als 
we kijken naar de man-vrouw verhouding in de sector. Zo 
nam het aandeel vrouwen de afgelopen jaren in alle functies 
toe, waardoor in alle functies een groter aandeel vrouwen 
dan mannen werkt. De vergrijzing die we in de afgelopen 
periode zagen, lijkt gelijktijdig iets af te nemen. In alle functies 
daalde het aandeel 55-plussers, met uitzondering van het 
ondersteunend personeel. Wel werken er meer 65-plussers 
in de sector. Ook de baankenmerken van het personeel 
veranderen door de jaren heen. De afgelopen jaren is het 
directiepersoneel bijvoorbeeld iets vaker in een (grote) 
deeltijdbaan gaan werken. Vooral vrouwen werken in een 
deeltijdbaan, terwijl mannen vaker werken op basis van een 
voltijdsaanstelling.
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3.1  Leerlingen

De behoefte aan onderwijspersoneel is sterk afhankelijk van 
de ontwikkeling van het aantal leerlingen. De behoefte aan 
leraren wordt namelijk bepaald door de ontwikkeling van het 
aantal leerlingen, de uitstroom van personeel en personeel 
dat van functie wisselt of waarvan de aanstellingsomvang 
wijzigt. Ook de organisatie van het werk en de ratio tussen het 
aantal leerlingen en leraren spelen een rol. 

Aantal leerlingen neemt af

Doordat er minder kinderen worden geboren, daalt het 
aantal leerlingen in het primair onderwijs al enkele jaren op 
rij. Tussen 2013 en 2017 is het aantal leerlingen in de sector 
met ruim 4 procent afgenomen, tot 1.515.740 leerlingen (zie 
figuur 2). Het aantal leerlingen is in deze periode het sterkst 
teruggelopen in het speciaal basisonderwijs. In deze sector 
daalde het aantal leerlingen tussen 2013 en 2017 met bijna  
11 procent. Maar ook in de andere sectoren is sprake van 
krimp. Zo nam het aantal leerlingen in het basisonderwijs met 
circa 4 procent af en zien we in het speciaal onderwijs een 
daling van circa 6 procent.

Figuur 2   Ontwikkeling aantal leerlingen primair onderwijs, 2 
013 – 2017 (x 1.000)9

9 Exclusief bao trekkende bevolking. In 2017 gaat het om 365 kinderen.

Bron: Onderwijsincijfers.nl
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Het merendeel van de leerlingen in de sector krijgt in 2017 les 
in het basisonderwijs (ruim 93 procent, zie figuur 2), gevolgd 
door het voortgezet speciaal onderwijs (ruim 2 procent), 
het speciaal basisonderwijs (circa 2 procent) en het speciaal 
onderwijs (2 procent). Vergelijken we dit met de gegevens 
over 2013, dan valt op dat in 2017 een iets groter aandeel 
leerlingen les krijgt in het basisonderwijs, terwijl het aandeel 
leerlingen in het speciaal basisonderwijs licht is gedaald. Wel 
zien we over het afgelopen jaar weer een lichte stijging van 
het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs (bijna 100 
leerlingen) en het speciaal onderwijs (ruim 700 leerlingen). 
De recente stijging in het speciaal onderwijs ontstaat doordat 
er meer leerlingen in het speciaal onderwijs instromen dan er 
uitstromen. De leerlingen die instromen, zijn relatief jong. Dit 
komt onder andere doordat er betere diagnosemethoden zijn. 
Hierdoor is het aannemelijk dat al op jongere leeftijd wordt 
ontdekt dat leerlingen baat hebben bij de ondersteuning die 
in het speciaal onderwijs geboden wordt.10

Krimp verschilt per regio

Hoewel krimp een landelijk verschijnsel is, is de 
leerlingenkrimp niet in elke regio even zichtbaar. Er zijn in 
de periode tussen 2013 en 2017 provincies met sterke krimp, 
zoals Limburg (circa 8 procent) en Drenthe (circa 9 procent), 
maar er zijn ook provincies die te maken hebben met een 
relatief beperkte krimp. Dat zien we bijvoorbeeld in de 
provincies Utrecht en Zuid-Holland, waar de leerlingenkrimp 
in deze periode uitkomt op respectievelijk 3 en minder dan  

10  Twaalfde voortgangsrapportage passend onderwijs, op: https://
www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f8feb3d8-ff97-4503-
a58a-14b01c633494&title=Twaalfde%20voortgangsrapportage%20
passend%20onderwijs.pdf

1 procent (zie figuur 3). In beide provincies zien we ook groei: 
zo nam het aantal leerlingen de afgelopen periode nog 
bijvoorbeeld toe in Den Haag (bijna 4 procent) en Rotterdam 
(bijna 2 procent). Ook in Amsterdam en in de stad Utrecht zien 
we een toename van het aantal leerlingen.

Figuur 3  Ontwikkeling aantal leerlingen primair onderwijs naar provincie,  
2013 – 2017 (in procenten)

Bron: DUO
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De ontwikkeling van het aantal leerlingen verschilt niet 
alleen tussen regio’s, maar ook tussen denominaties. Het 
aantal leerlingen is de afgelopen periode dan ook niet bij elke 
denominatie afgenomen. Bij Islamitische, Interconfessionele 
en Evangelische scholen zien we bijvoorbeeld een sterke 
toename van het aantal leerlingen. Op deze scholen steeg het 
aantal leerlingen tussen 2013 en 2017 met respectievelijk zo’n 
40 procent, ruim 33 procent en bijna 19 procent. Er zijn echter 
ook denominaties waar sprake is van sterke krimp. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor Joodse scholen (bijna 19 procent). Ook 
bij de naar verhouding grootste stromingen - het openbaar 
onderwijs, Protestants-Christelijke onderwijs en Katholieke 
onderwijs - daalde het aantal leerlingen, met respectievelijk 
ruim 5, bijna 5 en 6 procent. In totaal krijgt daardoor ruim 
29 procent van de leerlingen les op een openbare school, 
23 procent op een Protestants-Christelijke school en ruim 
32 procent op een Katholieke school. Dat maakt dat deze 
denominaties, ondanks de krimp, nog steeds voor een groot 
deel van de leerlingen in de sector het onderwijs verzorgen.

Ook aantal scholen daalt

Scholen kunnen door krimp voor verschillende vraagstukken 
komen te staan, bijvoorbeeld als het gaat om financiën, 
huisvesting en personeel. Ook kunnen ze bijvoorbeeld sluiten 
als ze onder de opheffingsnorm komen of besluiten om te 
fuseren met een andere school. 

Parallel aan de ontwikkeling van het aantal leerlingen, zien we 
dat niet alleen het aantal leerlingen in de sector daalt, maar 
ook het aantal scholen (zie figuur 4). Het aantal scholen daalde 
tussen 2013 en 2017 met ruim 6 procent, tot 6.806 scholen in 
2017. Het aantal scholen daalde het sterkst in het speciaal 

onderwijs, terwijl de daling in het basisonderwijs het minst 
sterk was. In tegenstelling tot deze ontwikkeling, zien we het 
aantal particuliere basisscholen wel stijgen. In 2017 waren er 
nog 55 particuliere scholen, in 2018 is dit aantal opgelopen 
tot 64.11

Ook het aantal besturen in de sector daalde in deze periode, 
van 1.137 in 2013 tot 1.026 in 2017. Tegelijk zien we dat er 
minder eenpitters in de sector zijn (ruim 44 procent in 2013 
ten opzichte van ruim 42 procent in 2017), terwijl er meer 
grote schoolbesturen zijn. Bestond in 2013 bijvoorbeeld 
nog ruim 17 procent van de schoolbesturen in de sector 
uit 10 t/m 19 scholen, in 2017 is dit aandeel toegenomen 
tot ruim 18 procent. Deze ontwikkeling wijst op mogelijke 
schaalvergroting in de sector. 

Figuur 4   Ontwikkeling aantal scholen primair onderwijs, 2013 - 2017

Bron: Onderwijsincijfers.nl

11  BNR, op: https://www.bnr.nl/nieuws/binnenland/10349745/particulier-
onderwijs-neemt-vlucht
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Gemiddeld bestaan basisscholen in Nederland uit 226 
leerlingen. Dit aantal is de afgelopen jaren licht gestegen: 
in 2013 bestonden basisscholen gemiddeld nog uit 222 
leerlingen. Het aantal leerlingen per school nam in deze 
periode ook toe in het speciaal onderwijs/voortgezet speciaal 
onderwijs (283 leerlingen in 2017) en het voortgezet 

Minder zwakke basisscholen

De kwaliteit van Nederlandse scholen is over het 
algemeen voldoende. In 2017 voldoet, evenals in 2016, de 
onderwijskwaliteit op circa 98 procent van de basisscholen 
aan de minimale verwachtingen. Het aandeel zwakke scholen 
daalde in deze periode licht, tot ruim 1 procent, terwijl het 
aandeel zeer zwakke scholen licht steeg tot 0,3 procent. De 
lichte toename van het aandeel zeer zwakke scholen zien we 
vooral terug in de provincies Flevoland en Noord-Holland. 
Ook zijn er verschillen tussen grote en kleine scholen en 
denominaties. Zo is de onderwijskwaliteit op kleine scholen 
bijvoorbeeld iets vaker (zeer) zwak. Ook in het (voortgezet) 
speciaal onderwijs zien we dat het aandeel zwakke scholen 
het afgelopen jaar is gedaald. In 2017 is 3 procent van de 
scholen zwak, terwijl dit in 2016 voor ruim 3 procent van 
de scholen gold (in 2017 zijn ook scholen met residentiele 
leerlingen meegeteld). Ruim 96 procent van de scholen voor 
(voortgezet) speciaal onderwijs voldoet aan de basiskwaliteit. 

speciaal onderwijs (243 leerlingen in 2017). In het speciaal 
basisonderwijs daalde het gemiddelde aantal leerlingen juist 
licht, tot 124 leerlingen in 2017, terwijl het aantal leerlingen 
in het speciaal onderwijs nagenoeg gelijk is gebleven (159 
leerlingen).

Nieuwe excellente scholen

In 2017 zijn er vijftien excellente scholen in het basisonderwijs 
bijgekomen. Ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn 
er twee nieuwe excellente scholen, terwijl er in het speciaal 
basisonderwijs een excellente school is bijgekomen. De 
toekenning van het predicaat betekent dat een school 
onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast 
onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren 
met een specifiek profiel. Inmiddels mogen bijna 250 scholen 
of schoolsoorten in het primair onderwijs en voortgezet 
onderwijs zichzelf excellent noemen.

Bron: Inspectie van het Onderwijs (2018). Staat van het Onderwijs. Inspectie van 
het onderwijs: Utrecht en Inspectie van het Onderwijs
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3.2  Leerlingkenmerken

Basisscholen kunnen op basis van de gewichtenregeling 
extra financiële middelen ontvangen voor het verhelpen of 
voorkomen van onderwijsachterstanden bij leerlingen. Het is 
daarom niet alleen van belang hoeveel leerlingen een school 
heeft, maar ook hoe de leerlingpopulatie eruit ziet. 

De gewichtenregeling werkt met twee gewichten: 0.3 en 
1.2. Het opleidingsniveau van de ouders of verzorgers van 
een leerling bepaalt het gewicht dat een school toekent aan 
een leerling. Als een leerling een gewicht toegekend krijgt, 
betekent dit dat de school of gemeente extra middelen 
krijgt. Daarbij geldt: hoe hoger het gewicht, hoe hoger het 
bedrag. De manier waarop deze middelen worden verdeeld, 
zal de komende periode worden aangepast. Bepaalt het 
opleidingsniveau in de huidige regeling of een leerling risico 
loopt op een onderwijsachterstand, in de nieuwe regeling 
wordt daar een aantal criteria aan toegevoegd. Zo wordt 
ook gekeken naar het herkomstland van de ouders, de 
verblijfsduur van de moeder in Nederland en of het gezin in 
de schuldsanering zit. Ook verandert de rol van de school. 
Als gevolg van de nieuwe verdeelsystematiek zullen naar 
verwachting ook herverdeeleffecten optreden.12

12  Kamerbrief Nieuwe verdeling middelen onderwijskansenbeleid scholen 
en gemeenten, 26 april 2018 en https://didactiefonline.nl/artikel/nieuwe-
gewichtenregeling-vloek-of-zegen  

Tabel 1  Toelichting op gewichtenregeling

Opleiding ouders/verzorgers Gewicht

Maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk (voortgezet of 
speciaal onderwijs - zeer moeilijk lerende kinderen):  
1 of beide ouders/verzorgers

1,2

Maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- 
of kaderberoepsgerichte leerweg: beide ouders/
verzorgers of ouder/verzorger die voor het kind zorgt

0,3

Bron: Rijksoverheid.nl

De afgelopen jaren is het aandeel gewichtenleerlingen in het 
basisonderwijs afgenomen. Dit geldt zowel voor het aandeel 
leerlingen met het gewicht 0.3 als het aandeel leerlingen met 
het gewicht 1.2. In 2013 werd nog aan bijna 6 procent van de 
leerlingen het gewicht 0.3 toegekend en aan 5 procent van 
de leerlingen het gewicht 1.2. In 2017 is dit teruggelopen 
tot ruim 4 en circa 4 procent van de leerlingen. Aan ruim 91 
procent van de leerlingen is dit jaar geen gewicht toegekend 
(zie figuur 5). Een hoog aandeel gewichtenleerlingen zien we 
vooral in de grote steden en in de grensregio’s.13

Figuur 5   Aandeel gewichtenleerlingen basisonderwijs, 2017 (in procenten)

Bron: DUO

13  Arbeidsmarktplatform PO (2017). Onderwijsatlas primair onderwijs. 
Arbeidsmarktplatform PO: Den Haag.
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3.3  Werkgelegenheid

In 2017 werken er bijna 169.350 personen in het primair 
onderwijs. Samen werken zij ongeveer 121.200 fte. Parallel 
aan de ontwikkeling van het aantal leerlingen, is ook het 
aantal personen en het aantal fte in de sector de afgelopen 
jaren afgenomen. Wel is de daling minder sterk dan de 
leerlingenkrimp. Tussen 2013 en 2017 daalde het aantal 
fte met ruim 2 procent, terwijl het aantal personen in deze 
periode met ruim 1 procent is afgenomen. Dit komt neer op 
een daling van ruim 3.100 fte en circa 2.100 personen. Dit 
betekent dat het aantal fte, zowel in absolute als in relatieve 
zin, sterker is gedaald dan het aantal personen. Dit wijst erop 
dat het personeel in het primair onderwijs gemiddeld een iets 
lagere aanstellingsomvang heeft gekregen.

Wel lijkt de ontwikkeling van de werkgelegenheid zich op 
een kantelpunt te bevinden: zo is zowel het aantal fte als het 
aantal personen sinds 2015 weer licht aan het stijgen. In het 
afgelopen jaar is het aantal werkzame personen in het primair 
onderwijs bijvoorbeeld met ruim 700 personen toegenomen, 
terwijl het aantal fte in dezelfde periode met circa 410 fte 
steeg (zie figuur 6).

Figuur 6   Ontwikkeling werkgelegenheid primair onderwijs, 2013 - 2017

Bron: DUO

Sterkste daling in speciaal basisonderwijs

Eerder in dit hoofdstuk zagen we al dat de leerlingenkrimp 
niet evenredig is verdeeld over de verschillende sectoren in 
het primair onderwijs. Dit zien we ook als we meer in detail 
kijken naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Zo is de 
werkgelegenheid, zowel in fte als in personen, tussen 2013 
en 2017 het sterkst gedaald in het speciaal basisonderwijs 
(ruim 11 procent versus bijna 10 procent). De krimp is in 
deze periode het minst zichtbaar in het basisonderwijs, 
waar het aantal fte met ruim 1 procent daalde en het aantal 
personen met minder dan een half procent. Met uitzondering 
van het speciaal basisonderwijs (in fte), zien we dat de 
werkgelegenheid, zowel in fte als in personen, het afgelopen 
jaar in alle sectoren weer licht is gestegen. Dat betekent dat 
in totaal bijna 80 procent van de werkgelegenheid (in fte) in 
de sector wordt vervuld in het basisonderwijs, ruim 4 procent 
in het speciaal basisonderwijs en ruim 15 procent in het 
(voortgezet) speciaal onderwijs.

Sterkste daling in delen van Groningen en Limburg

Naast sectorale verschillen zien we ook regionale verschillen 
in de ontwikkeling van de werkgelegenheid. In de periode 
2013 - 2017 daalde de werkgelegenheid (in fte) bijvoorbeeld 
relatief sterk in Oost Groningen (bijna 18 procent), Maastricht 
Mergelland (bijna 16 procent) en Parkstad Limburg (ruim 
9 procent). Er zijn echter ook regio’s waar sprake is van een 
stijgende werkgelegenheid. Groei zien we bijvoorbeeld in de 
regio Haaglanden (exclusief Den Haag, ruim 5 procent), de 
stad Utrecht (circa 5 procent) en Centraal Groningen (circa 2 
procent, zie figuur 7). 
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Figuur 7   Ontwikkeling werkgelegenheid (in fte) primair onderwijs naar  
RPA-regio, 2013 – 2017 (in procenten)14

Bron: DUO

14  Gegevens over de Westelijke Mijnstreek ontbreken voor het jaar 2017, 
waardoor deze regio ontbreekt in dit figuur.
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Toename ondersteunend personeel

Terwijl het aantal leraren en directieleden tussen 2013 en 2017 
is afgenomen, is het ondersteunend personeel in de sector in 
deze periode in omvang toegenomen. Was in 2013 nog ruim 
19.850 fte aan ondersteunend personeel werkzaam in het 
primair onderwijs, in 2017 is dit aantal toegenomen tot ruim 
20.890 fte. Dit komt neer op een toename van circa 5 procent. 
Ook in personen nam het aantal ondersteuners in de sector 
toe. In totaal is daardoor circa 19 procent van de werkzame 
personen in de sector werkzaam als ondersteunend personeel 
(zie figuur 8).

Figuur 8   Verdeling werkgelegenheid naar functie, 2017  
(links: personen en rechts: fte)

Bron: DUO

... maar daling aantal directieleden en leraren

Een dalende werkgelegenheid zien we wel bij het directie-
personeel en bij leraren. De sterkste daling zien we terug 
bij het directiepersoneel: werkte in 2013 ruim 9.500 fte aan 
directiepersoneel in de sector, in 2017 is dit aantal afgenomen 
tot ruim 8.430 fte (circa 11 procent). Ook als we kijken naar 
het aantal werkzame personen zien we een soortgelijke 
ontwikkeling, hoewel die daling minder sterk is (9 procent). 
Dit betekent dat in totaal ruim 5 procent van de werkzame 
personen in de sector werkzaam is als directielid (zie figuur 8). 

Ook het aantal leraren in de sector daalde, hoewel deze daling 
wel minder sterk is dan de daling onder het directiepersoneel. 
In totaal werkt er in 2017 zo’n 91.660 fte aan leraren in de 
sector, ruim driekwart van het totaal aan fte in de sector, 
terwijl dit aantal in 2013 nog uitkwam op circa 94.650 fte 
(circa 3 procent minder). Ook het aantal werkzame leraren 
in de sector is in deze periode gedaald, in totaal met circa 2 
procent, tot ruim 126.460 leraren in 2017.

Leerling-leraarratio daalt licht

De leerling-leraarratio is een indicatie van het aantal 
leerlingen per leraar.15 Als we het aantal leerlingen in het 
primair onderwijs afzetten tegen het aantal leraren, valt op 
dat deze ratio sinds 2015 langzaam daalt. In 2015 kwam de 
ratio uit op 16,8 leerlingen per leraar, een jaar later op 16,7 en 
weer een jaar later, in 2017, op 16,5 leerlingen per leraar.

15  De leerling-leraarratio is niet hetzelfde als de gemiddelde groepsgrootte. 
Er is immers ook onderwijzend personeel op school aanwezig dat niet 
direct voor de klas staat, maar andere onderwijstaken in en rond de 
klas vervult, zoals intern begeleiders, remedial teachers, instructeurs en 
vakleerkrachten. Bron: Onderwijsincijfers.nl
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3.4  Samenstelling personeel

Er werken niet alleen minder personen in het primair 
onderwijs, ook de samenstelling van het personeel is de 
afgelopen jaren veranderd. Dit zien we bijvoorbeeld als we 
kijken naar de man-vrouw verhouding in de sector. In totaal 
wordt in 2017 81 procent van de werkgelegenheid (in fte) 
vervuld door vrouwen. In 2013 kwam dit aandeel nog uit op 
circa 78 procent. In personen loopt het aandeel vrouwen nog 
verder op, tot ruim 84 procent in 2017. Dit verschilt wordt 
veroorzaakt doordat vrouwen, vaker dan hun mannelijke 
collega’s, in deeltijd werken.

Figuur 9   Verdeling werkgelegenheid (in fte) primair onderwijs naar geslacht,  
2013 versus 2017 

Bron: DUO

Aantal mannen daalt terwijl aantal vrouwen stijgt

Ook wordt vooral het aantal mannen in de sector getroffen 
door de dalende werkgelegenheid. Zo daalde het aantal 
mannen van ruim 26.900 fte in 2013 naar ruim 23.000 fte 
in 2017. Dit komt neer op een daling van ruim 14 procent. 
Gelijktijdig zien we dat de werkgelegenheid onder hun 
vrouwelijke collega’s in dezelfde periode juist is toegenomen. 
Het aantal fte onder vrouwen steeg met minder dan 1 
procent, tot ruim 98.100 fte in 2017.

Aandeel vrouwelijke directieleden stijgt fors

Het aandeel vrouwen is tussen 2013 en 2017 in alle functies 
toegenomen (zie figuur 9). Wel is de toename het meest 
zichtbaar onder het directiepersoneel, waar het aandeel 
vrouwen steeg van ruim 44 procent in 2013 naar ruim 
52 procent in 2017. Dit betekent dat, hoewel onder het 
directiepersoneel nog wel het kleinste aandeel vrouwen 
werkt, ook in deze functie nu een groter aandeel vrouwen dan 
mannen werkt. 

Vrouwen zijn het sterkst vertegenwoordigd in de functie 
van leraar. In 2017 is ruim 84 procent van de leraren (in fte) 
vrouw. Ter vergelijking: in 2013 werd nog circa 82 procent 
van de werkgelegenheid voor leraren vervuld door een 
vrouw. Ook onder het ondersteunend personeel is een ruime 
meerderheid van het personeel vrouw (ruim 77 procent in 
2017). 
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Aandeel 55-plussers daalt, behalve bij  

ondersteunend personeel

In het primair onderwijs is een aanzienlijk deel van het 
personeel 55 jaar of ouder. Dit zien we vooral onder het 
directiepersoneel, waar in 2017 circa 48 procent van het 
directiepersoneel 55 jaar of ouder is. Dit aandeel is de 
afgelopen jaren gedaald, maar de daling is wel beperkt 
in omvang: in 2013 was nog bijna de helft van het 
directiepersoneel 55-plus. Ook onder leraren zien we een 
lichte daling, hoewel het aandeel 55-plussers wel aanzienlijk 
lager ligt dan onder het directiepersoneel: in 2017 is ruim 
24 procent van de leraren 55 jaar of ouder. In tegenstelling 
tot de bovenstaande functies, is het aandeel 55-plussers wel 
toegenomen onder het ondersteunend personeel. Daardoor is 
in 2017 bijna 31 procent van het ondersteunend personeel 55 
jaar of ouder. In alle functies zien we ook een toename van het 
aandeel 65-plussers. Zo is ruim 2 procent van de directieleden 
en 0,6 procent van de leraren 65-plus, ten opzichte van 0,2 en 
0 procent in 2013 (zie figuur 10). Dit betekent dat in 2017 zo’n 
180 fte aan directiepersoneel en zo’n 560 fte aan leraren 65 
jaar of ouder is.

Figuur 10  Verdeling werkgelegenheid (in fte) primair onderwijs naar leeftijd, 2017 

 

Bron: DUO

Het kleinere aandeel 55-plussers onder het directiepersoneel 
en leraren betekent niet direct dat het aandeel jongeren 
in de sector toeneemt. Een toename van het aandeel 
25-minners zien we wel onder leraren (ruim 4 procent in 
2017 ten opzichte van ruim 2 procent in 2013), terwijl onder 
het directiepersoneel geen verandering in het aandeel 
25-minners zichtbaar is. Het aandeel 25 – 35 jarigen daalde in 
dezelfde periode zowel onder het directiepersoneel als onder 
leraren licht.
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Uitstroom van leraren naar pensioen

Figuur 11 geeft een meer gedetailleerde weergave van 
de leeftijdsopbouw van leraren, ook door de tijd heen. 
Wanneer we dit figuur meer in detail bekijken, zien we niet 
alleen dat het aantal leraren in de sector de afgelopen jaren 
is gedaald, maar dat er ook twee duidelijke ‘pieken’ zijn in 
de leeftijdsverdeling. Dit betekent dat er naar verhouding 
relatief veel ouderen werkzaam zijn in de sector, maar ook 
relatief veel 35-minners. Figuur 11 laat ook een duidelijke 
‘dip’ zien in het aantal leraren in de leeftijd van 35 – 50 jaar. 
Wel schuift deze door de tijd heen steeds verder op naar 
rechts. Deze verschuiving is ook te zien bij het aantal oudere 
leraren. In beide jaren is een relatief groot aantal leraren 55 
jaar of ouder, maar de piek schuift ook hier steeds verder 
op naar rechts. Ook zijn er in 2017 naar verhouding meer 
60-plussers werkzaam. Deze leraren de sector zullen de 
komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd.

Figuur 11  Leeftijdsverdeling leraren primair onderwijs (in fte), 2007 versus 2017

 

Bron: Onderwijsincijfers.nl

Mannen gemiddeld ouder dan vrouwen

Kijken we tot slot naar verschillen tussen mannen en vrouwen, 
dan valt op dat mannen, in alle functies, gemiddeld ouder 
zijn dan hun vrouwelijke collega’s (zie figuur 12). Zo zijn 
mannelijke directieleden in 2017 gemiddeld 53,8 jaar oud, 
terwijl hun vrouwelijke collega’s in dezelfde functie gemiddeld 
50,1 jaar zijn. Ook onder leraren en onder het ondersteunend 
personeel zien we een soortgelijk beeld. Mannelijke leraren 
zijn bijvoorbeeld gemiddeld 44,9 jaar oud, terwijl vrouwelijke 
leraren gemiddeld 42,3 jaar zijn. Er werken dus niet alleen 
minder mannen in de sector, maar de mannen die er werken, 
zijn gemiddeld ook ouder dan hun vrouwelijke collega’s. 
Bij zowel mannen als vrouwen zien we wel dat gemiddelde 
leeftijd daalt, met uitzondering van mannen die werken als 
directiepersoneel en vrouwen die werken als directielid of als 
ondersteunend personeel. 

Figuur 12  Gemiddelde leeftijd personeel primair onderwijs (in fte) naar geslacht, 
2013 versus 2017

 

Bron: DUO
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Lichte stijging aandeel personen met niet-westerse 

migratieachtergrond

In totaal heeft bijna 4 procent van het personeel in het primair 
onderwijs een niet-westerse migratieachtergrond. Dit aandeel 
is de afgelopen jaren licht gestegen, van ruim 3 procent in 
2013 tot bijna 4 procent in 2016.16 Het aandeel personen met 
een niet-westerse migratieachtergrond blijft echter aanzienlijk 
lager dan het aandeel personen met een niet-westerse 
migratieachtergrond in de beroepsbevolking. 

16  Bron: Ministerie van BZK en CBS Statline, via www.arbeidenoverheid.nl en 
www.cbs.nl

3.5  Baankenmerken

Naast de bovenstaande persoonskenmerken, zien we in 
het primair onderwijs ook verschillen tussen het personeel 
als we kijken naar de kenmerken van hun baan. Zo zien we, 
afhankelijk van iemands functie, duidelijke verschillen in de 
aanstellingsomvang (zie figuur 13). Waar het directiepersoneel 
vaak een baan heeft met een omvang van meer dan 0,8 fte 
(87 procent), werken leraren en het ondersteunend personeel 
relatief vaak in een (kleine) deeltijdbaan. Zo heeft ongeveer 
40 procent van de leraren een baan met een omvang tussen 
de 0,5 en 0,8 fte. Vooral onder het ondersteunend personeel 
wordt veel gewerkt in een kleine deeltijdbaan. In 2017 werkt 
29 procent van het ondersteunend personeel op basis van 
deze aanstellingsomvang.

Figuur 13  Verdeling werkgelegenheid (in personen) primair onderwijs naar 
aanstellingsomvang, 2017

 

Bron: DUO
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Kleiner aandeel leraren werkt meer dan 0,8 fte

De afgelopen jaren is het aandeel leraren dat meer dan 
0,8 fte werkt licht teruggelopen. Werkte in 2013 nog ruim 
45 procent van de leraren op basis van deze aanstelling, 
in 2017 is dit teruggelopen tot circa 44 procent van alle 
leraren. Leraren werken ook iets minder vaak in een kleine 
deeltijdbaan: bijna 18 procent werkte in 2013 op basis van 
deze aanstellingsomvang, ten opzichte van ruim 15 procent in 
2017. Ook directiepersoneel werkt minder vaak meer dan 0,8 
fte en is vooral vaker in een grote deeltijdbaan gaan werken. 
In 2013 werkte ruim 9 procent van het directiepersoneel in 
een baan van 0,5 - 0,8 fte, in 2017 is dit toegenomen tot circa 
11 procent. Ook leraren en ondersteunend personeel werken 
vaker op basis van deze aanstellingsomvang. Dat deeltijdwerk 
aan populariteit wint, blijkt ook uit de gemiddelde 
aanstellingsomvang. Deze daalde onder leraren licht, van 
gemiddeld 0,73 fte in 2013 naar 0,72 fte in 2017. De grootste 
daling zien we onder het directiepersoneel: van 0,94 fte in 
2013 naar 0,92 fte in 2017.

Oudere mannen werken relatief vaak voltijd

Kijken we meer in detail naar de personen die in deeltijd 
werken, dan valt op dat vooral vrouwen in deeltijd werken (zie 
figuur 14). Dat concludeerden we al eerder in dit hoofdstuk, 
maar uit figuur 14 blijkt ook dat deeltijdwerk vooral populair 
is onder vrouwen in de leeftijd van 35 tot 45 jaar. Jonge 
vrouwen werken naar verhouding nog relatief vaak op basis 
van een voltijdaanstelling en ook bij oudere vrouwen zien we 
dat weer iets vaker voltijd wordt gewerkt. In tegenstelling tot 
het beeld dat we bij vrouwen zien, zien we dat mannen in het 
primair onderwijs vaker voltijd werken. Dit is vooral zichtbaar 
bij 55-plussers, de groep die op korte of middellange termijn 
de sector gaat verlaten vanwege het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd.

Figuur 14  Leeftijdspiramide personeel primair onderwijs (in personen), 2016

Bron: Ministerie van BZK
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Meerderheid heeft vast dienstverband

Bijna 90 procent van het personeel in het primair 
onderwijs heeft een vast dienstverband. Het is vooral het 
directiepersoneel dat werkzaam is op basis van dit type 
dienstverband. In totaal heeft bijna 94 procent van de 
directieleden in de sector een vast contract (zie figuur 15). 
Wel is dit aandeel de afgelopen jaren elk jaar afgenomen. In 
2013 had nog bijna 97 procent van de directieleden een vast 
contract. 

Ook onder het ondersteunend personeel en onder leraren is 
het aandeel met een tijdelijk dienstverband toegenomen, ten 
koste van het aandeel met een vast contract. Van alle leraren 
heeft ruim 90 procent in 2017 een vast contract, ten opzichte 
van ruim 94 procent in 2013. Onder het ondersteunend 
personeel geldt dit voor 84 procent van het personeel, ten 
opzichte van circa 91 procent in 2013 (zie figuur 15). 

Figuur 15  Verdeling werkgelegenheid (in fte) primair onderwijs naar type 
contract, 2017

Bron: DUO

Deze gegevens hebben betrekking op de reguliere formatie. 
Dit betekent dat vervangers, stagiaires en uitzendkrachten 
niet worden meegenomen in deze gegevens. Hoe deze 
flexibele schil er precies uitziet, is minder duidelijk. Op basis 
van de jaarrekeningen van schoolbesturen kan wel kan 
geconcludeerd worden dat de flexibele inzet van personeel de 
afgelopen jaren is toegenomen van naar schatting 2.700 fte in 
2012 naar 4.500 fte in 2016.17

17  Inspectie van het Onderwijs (2018). Staat van het Onderwijs. Inspectie 
van het Onderwijs: Utrecht.
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3.6  Mobiliteit

In paragraaf 3.3 zagen we dat het aantal werkzame personen 
in het primair onderwijs de afgelopen jaren is gedaald. Dit 
beeld wordt bevestigd in figuur 16. Uit dit figuur blijkt dat, 
met uitzondering van 2013, de uitstroom uit de sector hoger 
is dan de instroom in de sector. Zo stroomden in 2016 ruim 
12.000 personen uit de sector, terwijl er ruim 10.500 personen 
instroomden. Zetten we de in- en uitstroom af tegen het 
totaal personen dat in een jaar in dienst is (geweest), dan valt 
op dat de instroom in 2016 op een hoger niveau uitkomt dan 
in 2015 en 2014. Voor de uitstroom geldt dan dat deze in 2015 
relatief hoog was, om vervolgens in 2016 weer te dalen tot 
ongeveer hetzelfde niveau als in 2014.

Figuur 16  Ontwikkeling in- en uitstroom personeel primair onderwijs,  
2012 - 2016 18

 

18  Instroom bij een andere werkgever in dezelfde sector wordt niet als 
instroom geteld. Een persoon wordt alleen tot instroom gerekend als 
deze meer dan 182 dagen in dienst is (geweest). Overgang naar een 
andere werkgever binnen dezelfde sector wordt niet als uitstroom geteld. 
Een persoon wordt alleen tot uitstroom gerekend als deze meer dan 182 
dagen in dienst is (geweest).

Instroom bestaat grotendeels uit vrouwen

Kijken we meer in detail naar de personen die instromen in 
het primair onderwijs, dan valt op dat een ruime meerderheid 
van hen, 83 procent, vrouw is. Het aandeel mannen dat 
instroomt, is naar verhouding dus beperkt. Dat geldt ook 
voor het aandeel dat een niet-westerse migratieachtergrond 
heeft: 6 procent van de instromende personen heeft in 2016 
deze achtergrond. De instroom in de sector wordt voor een 
groot deel bepaald door jongeren. Bijna 65 procent van de 
instromende personen is jonger dan 35 jaar (zie figuur 17).

De uitstroom wordt, niet verrassend, voor een groot deel 
bepaald door de uitstroom van 55-plussers: 47 procent van 
de uitstromende personen valt in deze leeftijdscategorie. 
Aannemelijk is dat een groot deel van hen de sector verlaat 
vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 
Ook onder 25 tot 35 jarigen zien we naar verhouding een 
relatief hoge uitstroom. Zij zijn in 2016 goed voor zo’n een 
vijfde van de uitstroom (zie figuur 17). Ook de uitstroom 
wordt voor een groot deel bepaald door vrouwen, hoewel 
dit aandeel met circa 77 procent wel lager ligt dan het 
percentage instromende vrouwen. Circa 4 procent van de 
uitstormende personen in het primair onderwijs heeft in 2016 
een niet-westerse migratieachtergrond. 

Bron: Ministerie van BZK
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Figuur 17  In- en uitstroom primair onderwijs naar leeftijd, 2016

Bron: Ministerie van BZK

Mobiliteitswens beperkt

Onder het personeel in de sector heerst een beperkte 
mobiliteitswens. Uit het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 
2016 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties blijkt bijvoorbeeld dat ruim 84 procent 
van het personeel in het primair onderwijs op het moment 
van het onderzoek niet op zoek was naar een andere functie. 
Als deze intentie er wel is, is er vooral interesse in een functie 
bij dezelfde werkgever of bij een andere werkgever in 
dezelfde sector. Dat betekent dat er vooral behoefte is aan 
intersectorale mobiliteit: als het personeel van functie wisselt 
of wil wisselen, is er vooral interesse in een functie in dezelfde 
sector. De intrasectorale mobiliteit, waarbij van sector wordt 
gewisseld, is dan ook beperkt. Dit is, gezien het gesloten 
karakter van de arbeidsmarkt, ook niet heel verwonderlijk. 
Een baan in een andere sector betekent in veel gevallen dat 
omscholing noodzakelijk is.

De beperkte mobiliteitswens van het personeel blijkt ook 
als meer in detail gekeken wordt naar het aantal jaar dat 
iemand bij dezelfde werkgever werkt. Zo’n 39 procent van het 
personeel geeft in het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 
aan 10 – 19 jaar bij dezelfde werkgever te werken. Nog eens 
circa 11 procent werkt 20 – 29 jaar bij dezelfde werkgever. Het 
aandeel dat 0 – 4 jaar bij dezelfde werkgever werkt, is met 
ruim 10 procent naar verhouding beperkt.
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3.7  Vacatures

Het aantal vacatures is al enkele jaren stijgende. Het aantal 
vacatures (in fte) in de sector steeg vorig jaar al met 47 
procent, maar is in het meest recente jaar (2016-2017) al met 
64 procent gestegen. De stijging van het aantal vacatures is 
relatief gezien het grootst onder het ondersteunend personeel 
(129 procent toename ten opzichte van het voorgaande 
jaar). Maar ook voor directieleden (55 procent) en leraren (51 
procent) steeg het aantal vacatures in deze periode fors. 

Tabel 2  Aantal vacatures primair onderwijs, 2016-2017 19

Bron: Arbeidsmarktbarometer po/vo/mbo 2016-2017

In totaal is er in 2016/2017 voor ruim 5.100 fte aan vacatures 
in de sector geïnventariseerd (zie tabel 2). In het merendeel 
van deze vacatures wordt gezocht naar een leraar. Dat is niet 
direct verwonderlijk, omdat een ruime meerderheid van het 
personeel in de sector ook werkzaam is als leraar. Als we het 
aantal vacatures daarom afzetten tegen de werkgelegenheid, 
valt op dat er naar verhouding relatief veel vacatures zijn voor 
het directiepersoneel (zie tabel 2). De belangrijkste reden voor 
het ontstaan van vacatures is vervanging. Ook uitbreiding 
wordt naar verhouding vaak genoemd als reden.

19  De vacature-intensiteit is het verhoudingscijfer die de vacatureomvang in 
fte uitdrukt als percentage van de werkgelegenheid.

Meeste vacatures in Randstad

Het aantal vacatures fluctueert tijdens het schooljaar: in juni, 
voordat het nieuwe schooljaar begint, worden door scholen 
de meeste vacatures geplaatst, terwijl in augustus de grootste 
dip te zien is. Ook is niet in elke regio een even groot aantal 
vacatures. Dat heeft deels te maken met de omvang van 
de werkgelegenheid in de regio, maar kan ook wijzen op 
arbeidsmarktknelpunten in een specifieke regio. De meeste 
vacatures zijn te vinden in de regio’s Zuidelijk Noord-Holland 
(ruim 1.600), Rijnmond (circa 1.200), Utrecht-Midden (ruim 
770) en Haaglanden (ruim 700); allen regio’s waar één of 
meerdere van de G4 in is gevestigd. 

In vacatures wordt vooral gezocht naar tijdelijk personeel. Zo 
wordt in 82 procent van de vacatures voor leraren gezocht 
naar tijdelijk personeel. Ook buiten het onderwijs is het 
de trend dat vaak eerst een tijdelijk dienstverband wordt 
aangeboden. Directiepersoneel krijgt vaker direct een 
vast dienstverband: in ruim 50 procent van de vacatures 
wordt een vast dienstverband aangeboden. In vacatures 
voor directiepersoneel wordt ook vaker dan bij leraren en 
ondersteuners gezocht naar personeel dat bereid is om meer 
dan 0,8 fte te werken (ruim 77 procent van de vacatures). Ter 
vergelijking, bij leraren gaat het om circa 52 procent van de 
vacatures.

Leraren Directie
Ondersteunend 

personeel
Totaal

Aantal vacatures 4.940 703 1.379 7.022

Aantal fte 3.616 574 987 5.178

Vacature-intensiteit 3,3% 6,1% 4,3% 3,7%
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Minder kandidaten per vacature

Het stijgende aantal vacatures gaat gepaard met een kleiner 
aantal kandidaten per vacature. In 2015/2016 meldde zich 
voor 42 procent van de leraarvacatures nog maximaal 9 
kandidaten, dit jaar is dat 83 procent. Dit wijst erop dat de 
arbeidsmarkt in het primair onderwijs krapper wordt. Dat 
blijkt ook uit de resultaten van een aanvullende enquête. 
Respondenten geven in deze enquête aan dat 49 procent 
van de vacatures voor leraren moeilijk vervulbaar is. Een jaar 
eerder gold dat nog voor 39 procent van de vacatures.

Krapte op de arbeidsmarkt

Ook uit andere bronnen blijkt dat de krapte op de 
arbeidsmarkt toeneemt. Uit cijfers van Meesterbaan, een 
vacaturesite voor het onderwijs, blijkt bijvoorbeeld dat in het 
onderwijs vooral een grote vraag is naar groepsleerkrachten. 
In 2017 zijn er in totaal iets meer dan 2.300 vacatures voor 
groepsleerkrachten geplaatst, in het eerste halfjaar van 2018 
zijn dat bijna 1.900 vacatures.20

Eenzelfde beeld blijkt uit een recente peiling van de PO-
Raad onder schoolbesturen. Ook blijkt hieruit dat de krapte 
op de arbeidsmarkt in toenemende mate voor problemen 
zorgt. Ruim de helft van de bestuurders had ten tijde van het 
onderzoek bijvoorbeeld nog vacatures openstaan voor de 
vaste of tijdelijke formatie van leraren die met ingang van 
het nieuwe schooljaar (2018 – 2019) ingevuld moeten zijn. 
Een aanzienlijk deel van hen verwacht deze vacatures niet 

20  Meesterbaan, op: https://www.meesterbaan.nl/documenten/
BanometerMeesterBaan20181ehalfjaar.pdf

tijdig vervuld te krijgen. Zij hopen dit op te vangen door 
parttime leraren te vragen meer uren te gaan werken, door 
onderwijsassistenten aan te nemen of door LIO-stagiaires in te 
zetten.21

Het UWV wijst vooral op de regionale knelpunten bij het 
lerarentekort. Het tekort verschilt namelijk sterk per regio:  
in het westen zijn volgens het UWV meer banen dan leraren. 
Scholen in en om Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben 
daardoor de meeste problemen om leraren te vinden. 22

21  PO-Raad, op: https://www.poraad.nl/system/files/werkgeverszaken/
rapportage_po_raad_-_onderzoek_lerarentekort_0.pdf

22  Trouw, op: https://www.trouw.nl/samenleving/alleen-het-
westen-komt-leraren-tekort-de-rest-van-het-land-heeft-er-
meer-dan-genoeg~aea4e093/?_sp=b487548a-920d-4d87-80e4-
3a70136550df.1536737494291
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Het aanbod aan nieuwe leraren bestaat voornamelijk uit 
afgestudeerden van de pabo. De pabo speelt daardoor een 
belangrijke rol op de arbeidsmarkt. De instroom op de pabo 
is onder andere afhankelijk van de conjunctuur: wanneer 
de economie aantrekt en er veel banen zijn, kiezen over 
het algemeen minder jongeren voor een lerarenopleiding. 
Andersom geldt dat jongeren eerder geneigd zijn te kiezen 
voor het onderwijs bij een krimpende economie. Ook andere 
aspecten kunnen de keuze van toekomstige studenten 
beïnvloeden. Dat geldt voor toelatings- en opleidingseisen, 
maar bijvoorbeeld ook voor de baanzekerheid in de sector. Het 
aanbod aan leraren bestaat niet alleen uit pas afgestudeerden. 
Ook via de stille reserve kunnen leraren bijvoorbeeld 
instromen in de sector. Ook kunnen leraren meer gaan werken 

Samenvatting 

Het aantal studenten dat start met de pabo is de afgelopen 
jaren fors afgenomen. Startte in 2013 nog 7.450 studenten 
met deze opleiding, in 2017 is dit aantal teruggelopen tot 
ruim 5.800. Wel is in 2016 en 2017 weer een lichte stijging 
te zien in het aantal studenten dat kiest voor de pabo. De 
stijgende instroom die we sindsdien zien, wordt voor een 
groot deel bepaald door een toenemend aantal deeltijd- en 
duale studenten.

Ook het aantal gediplomeerden is de afgelopen jaren afge-
nomen. In 2016 waren er ruim 3.800 pabo gediplomeerden, 
ten opzichte van ruim 4.500 gediplomeerden in 2012. 
Een ruime meerderheid van de gediplomeerden is vrouw, 
waardoor het, ondanks een toename van het aandeel mannen 
op de pabo, niet aannemelijk is dat er snel verandering komt 
in de man-vrouw verhouding in de sector. 

of kan personeel van functie wisselen. Ook dit heeft invloed op 
het aanbod aan leraren. 

Omdat de pabo traditiegetrouw zorgt voor de belangrijkste 
instroom, brengt dit hoofdstuk in kaart hoeveel studenten de 
pabo volgen en wie deze opleiding met succes afronden. Ook 
wordt ingegaan op andere opleidingen die gevolgd kunnen 
worden door personeel in het primair onderwijs, bijvoorbeeld 
als verdieping, zoals de master opleidingen Special Educational 
Needs en Leren en Innoveren. In dit hoofdstuk wordt niet 
ingegaan op het aanbod aan personeel in andere functies, 
omdat hier vaak geen exclusieve opleidingen voor zijn. 
Een HRM-medewerker kan met zijn of haar vooropleiding 
bijvoorbeeld ook in andere sectoren gaan werken.

Enkele jaren geleden stond de arbeidsmarktpositie voor 
paboafgestudeerden nog onder druk. Als gevolg van de 
leerlingenkrimp en de dalende werkgelegenheid in de sector 
was het voor startende leraren moeilijk om aan een (vaste) 
baan in het onderwijs te komen. Die tijd lijkt voorbij. De 
afgelopen jaren is het aandeel afgestudeerden dat een jaar na 
afstuderen in het onderwijs werkt, toegenomen. Leraren die in 
het onderwijs gaan werken, krijgen ook vaker begeleiding. De 
mate waarin zij begeleid worden, verschilt wel tussen leraren 
met een vaste baan, tijdelijke baan en een flexibele baan.
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4.1  Instroom pabo

Het aantal studenten dat start met de pabo is de afgelopen 
jaren fors afgenomen. Startte in 2013 nog 7.450 studenten 
met de opleiding, in 2017 is dit aantal teruggelopen tot ruim 
5.800. Dit komt neer op een daling van zo’n 22 procent (zie 
figuur 18). Het aantal studenten is vooral tussen 2014 en 2015 
gedaald. De aangepaste toelatingseisen voor de pabo worden 
hier vaak als mogelijke oorzaak van genoemd. Sindsdien is het 
aantal studenten dat kiest voor de pabo weer licht gestegen.

Figuur 18  Instroom pabo, 2013 - 2017 23

Bron: Vereniging Hogescholen

23  Exclusief cijfers over de opleiding International teacher education for 
primary schools (iteps).

Meer deeltijdstudenten

De stijgende instroom die we sinds 2015 zien, wordt voor een 
groot deel bepaald door een toenemend aantal deeltijd- en 
duale studenten. Onder alle opleidingsvormen is het aantal 
studenten sindsdien toegenomen, maar de grootste stijging 
is te zien bij deze opleidingsvormen. Zo nam het aantal 
deeltijdstudenten in deze periode met ruim 40 procent toe, 
terwijl het aantal voltijdstudenten in dezelfde periode met 
circa 9 procent steeg. Toch blijft de voltijdopleiding het meest 
populair: zo’n 79 procent van de instromende studenten 
kiest in 2017 voor de voltijdvariant, ten opzichte van zo’n 83 
procent in 2015.

Instroom bestaat voor groot deel uit vrouwen

Eerder in deze analyse bleek dat een ruime meerderheid 
van de werkgelegenheid in de sector wordt vervuld door 
vrouwen. Kijken we naar het geslacht van personen die kiezen 
voor de pabo – en op den duur hopelijk zullen instromen 
in de sector – dan kunnen we concluderen dat hier niet 
snel verandering in komt. In 2017 is bijna 73 procent van 
de instromende studenten vrouw. Wel is dit aandeel de 
afgelopen jaren afgenomen: in 2013 was nog 78 procent van 
de instromende studenten vrouw (zie figuur 19).
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Ook op andere vlakken is de diversiteit onder studenten 
beperkt. Zo heeft circa 90 procent van de instromende 
studenten geen migratieachtergrond. Het aandeel studenten 
met een migratieachtergrond is de afgelopen jaren bovendien 
teruggelopen. In 2013 had nog ruim 8 procent van de 
studenten een niet-westerse migratieachtergrond, terwijl ruim 
5 procent een westerse migratieachtergrond had. In 2017 is 
dit teruggelopen tot ruim 5 en ruim 4 procent. Deze daling 
lijkt vooral samen te hangen met de dip in de instroom in 
2015.

Figuur 19  Instroom pabo naar geslacht, 2013 versus 2017

Bron: Vereniging Hogescholen

Meer instroom vanuit vwo, minder vanuit mbo

42 procent van de studenten die start met de pabo heeft de 
havo afgerond (zie figuur 20). Dit aandeel is de afgelopen 
jaren relatief stabiel. Ook starten naar verhouding relatief veel 
studenten met de pabo nadat zij het mbo hebben afgerond. 
Wel is dit aandeel de afgelopen jaren fors teruggelopen. 
In 2013 had nog bijna een derde van de instromende 
pabostudenten een mbo-opleiding afgerond, in 2017 is dit 
aandeel teruggelopen tot ruim 22 procent. Deze afname is 
in 2015 ingezet: in de periode 2013 – 2014 nam het aandeel 
mbo-afgestudeerden juist toe. De afgelopen jaren is de pabo 
wel iets populairder geworden onder vwo’ers. In totaal is nu 
zo’n 12 procent van de instromende studenten afkomstig van 
het vwo, ten opzichte van zo’n 10 procent in 2013.

Figuur 20  Instroom pabo naar vooropleiding, 2017

Bron: Vereniging Hogescholen

PaginaVerwachtingen 

voor de toekomst

HRM-beleid Werkbeleving Conclusie Bijlage

39

65 7 8 9 10
><

HOME

1

Context

2

 Vraag naar 

personeel 

3

Aanbod van 

personeel

4

THEMA 
Hoe tevreden is 

de pabostudent?

Inleiding 

Sociale zekerheid  

& verzuim



A R B E I D S M A R K TA N A LYS E  P R I M A I R  O N D E R W I J S  2018

Verdere stijging verwacht

Ook het komende studiejaar (2018 – 2019) zal de instroom 
op de pabo naar verwachting toenemen. Dat meldt het 
Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO) op 
basis van cijfers van DUO en een eigen inventarisatie. Op de 
voltijdsopleidingen hebben zich halverwege juni ruim 7.800 
eerstejaars aangemeld, terwijl ruim 1.700 studenten zich 
hebben ingeschreven voor een deeltijdopleiding. Vooral het 
aantal deeltijdstudenten is, ten opzichte van het voorgaande 
jaar, sterk toegenomen. Daarnaast hebben 350 personen zich 
aangemeld voor een zij-instroom traject, een verdubbeling 
vergeleken met het afgelopen studiejaar.24 De toename 
bij de deeltijdopleidingen en de zij-instroomtrajecten kan 
erop wijzen dat de pabo niet alleen meer jongeren aantrekt, 
maar bijvoorbeeld ook werkenden die een carrièreswitch 
overwegen. Deeltijdopleidingen en zij-instroomtrajecten zijn 
vooral onder deze doelgroep populair. Wel is het de vraag 
of alle personen die zich aanmelden, ook daadwerkelijk met 
de opleiding starten. Tussen het aantal aanmeldingen en de 
daadwerkelijke instroom kan een verschil zitten.

24  NOS, op: https://nos.nl/artikel/2243434-pabo-s-zien-aantal-
aanmeldingen-sterk-stijgen.html

4.2  Uitval pabo

De afgelopen jaren is in toenemende aandacht besteed aan 
het voorkomen van uitval van studenten op de pabo. Zo 
is één van de actielijnen uit de Lerarenagenda, lijn 1, erop 
gericht betere studenten te krijgen aan de lerarenopleidingen. 
Daardoor zou de uitval moeten dalen en het studierendement 
moeten toenemen. Ook de verscherpte toelatingseisen aan 
de pabo zouden een positief effect moeten hebben op het 
voorkomen van uitval. Dat blijkt ook als we de uitvalcijfers 
van de afgelopen cohorten studenten bekijken. Zo kwam de 
uitval na 1 jaar studie onder pabostudenten die in 2013 en 
2014 zijn gestart met de opleiding nog uit op ruim 19 procent, 
onder studenten uit het cohort 2015 is dit teruggelopen tot 
ruim 12 procent. Het afgelopen cohort is de uitval wel weer 
iets toegenomen, tot circa 13 procent onder studenten uit het 
cohort 2016.25 Of door de toelatingseisen ook meer studenten 
de opleiding met succes afronden, is op dit moment nog niet 
bekend.

25  Het gaat hierbij om studenten die na 1 jaar na instroom niet meer 
ingeschreven staan in het hoger onderwijs, wisselaars tussen twee 
hogescholen worden hierbij buiten beschouwing gelaten. Vereniging 
Hogescholen, op: http://cijfers.vereniginghogescholen.nl/QvAJAXZfc/
opendoc.htm?document=4_uitval.qvw&lang=en-US&host=QVS%40win-
3ljdvupmkp8&anonymous=true
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4.3  Aantal diploma’s pabo

Het aantal studenten dat de pabo met succes afrondt, daalt, 
met uitzondering van 2016, al enkele jaren op rij. In 2016 
waren er ruim 3.800 pabogediplomeerden, ten opzichte van 
ruim 4.500 gediplomeerden in 2012. Dit komt neer op een 
daling van ruim 16 procent (zie figuur 21).

Figuur 21  Aantal diploma’s pabo, 2012 - 2016 

Bron: Vereniging Hogescholen

Vooral vrouwelijke gediplomeerden

Een ruime meerderheid van alle diploma’s, bijna 86 procent, is 
in 2016 toegekend aan een vrouw. Dit aandeel is de afgelopen 
jaren wel afgenomen. Zo werd in 2012 nog bijna 88 procent 
van de diploma’s toegekend aan een vrouw. Afgestudeerden 
hebben over het algemeen geen migratieachtergrond: van 
alle gediplomeerden heeft in 2016 ruim 4 procent een niet-
westerse migratieachtergrond, terwijl 4 procent een westerse 
migratieachtergrond heeft. Dit aandeel is over de periode 
2012 – 2016 relatief stabiel gebleven. 
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4.4  Loopbaan startende leraren

Enkele jaren geleden stond de arbeidsmarktpositie voor 
paboafgestudeerden onder druk. Als gevolg van de 
leerlingenkrimp en de dalende werkgelegenheid in de 
sector was het voor startende leraren moeilijk om aan een 
(vaste) baan in het onderwijs te komen. Die tijd lijkt voorbij. 
De afgelopen jaren is het aandeel afgestudeerden dat een 
jaar na afstuderen in het onderwijs werkt, toegenomen. 
Onder afgestudeerden uit het cohort 2013 werkte 48 
procent een jaar na afstuderen in het onderwijs, onder 
afgestudeerden uit 2015 is dit aandeel toegenomen tot 65 
procent. Afgestudeerden combineren bovendien minder 
vaak een baan in het onderwijs met een baan daarbuiten 
(zie figuur 22). Het merendeel van de afgestudeerden gaat 
in het basisonderwijs werken, gevolgd door het voortgezet 
onderwijs en speciaal onderwijs. Afgestudeerden die 
buiten het onderwijs werken, werken vooral in de zakelijke 
dienstverlening en handel, vervoer en horeca. 

Figuur 22  Arbeidsmarktpositie afgestudeerden pabo een jaar na afstuderen, 
cohort 2011 - 2015

Bron: Loopbaanmonitor Onderwijs

Dat de arbeidsmarktkansen voor startende leraren toenemen, 
blijkt ook uit aanvullend enquêteonderzoek.26 Van de 
studenten uit het cohort 2016 werkt volgens dit onderzoek 
78 procent een half jaar na afstuderen in het onderwijs. Dit 
aandeel lag één cohort eerder nog op 71 procent.

Wens om in onderwijs te werken

Afgestudeerden uit 2016 die geen baan hebben of buiten 
het onderwijs werken, geven in hetzelfde enquêteonderzoek 
vaak aan wel in het onderwijs te willen werken. Wel verbinden 
zij hier enkele voorwaarden aan. Een beter salaris, afspraken 
over de werkbelasting en een reguliere baan zijn belangrijke 
voorwaarden om wel in het onderwijs te gaan werken. Als 
reden om niet in het onderwijs te werken, wordt de werkdruk 
in de sector vaak genoemd.

Afgestudeerden hebben vaker grote baan

Paboafgestudeerden zijn de afgelopen periode niet alleen 
vaker in het onderwijs gaan werken, zij hebben ook vaker 
een baan met een aanstellingsomvang van 0,8 fte of meer. 
Onder afgestudeerden uit 2013 had 48 procent van de 
afgestudeerden een onderwijsbaan van deze omvang, onder 
afgestudeerden uit 2015 is dit aandeel toegenomen tot 61 
procent. Zij hoeven hierdoor minder vaak meerdere banen te 
combineren tot één.

26 Deze enquête wordt uitgevoerd in het kader van de Loopbaanmonitor.
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Uit enquêteonderzoek blijkt bovendien dat zij de afgelopen 
jaren vaker een reguliere baan in het onderwijs hebben en 
minder vaak een vervangingsbaan. Een half jaar na afstuderen 
had 68 procent van de afgestudeerden uit het cohort 2016 
een reguliere baan. Onder afgestudeerden uit 2013 was dit 
nog 42 procent. Een vast contract blijft wel redelijk uniek, 
maar dat lijkt in lijn te zijn met de algemene ontwikkeling in 
de maatschappij: eerst tijdelijk, dan vast. Wel is het aandeel 
afgestudeerden dat een jaar na afstuderen werkt op basis 
van een vast contract toegenomen, tot 12 procent van de 
afgestudeerden uit 2016 die in het onderwijs werken. Het 
flexibele contract is de afgelopen jaren minder populair 
geworden. Ook dit wijst erop dat de arbeidsmarkt voor 
afgestudeerden aanzienlijk is verbeterd.

Mobiliteit beperkt

Paboafgestudeerden blijven vaak werken in de provincie waar 
zij gestudeerd hebben (81 procent). Wel zijn er verschillen 
tussen de provincies. De mobiliteit onder afgestudeerden is 
bijvoorbeeld relatief hoog in Groningen en Drenthe, terwijl 
deze in Zuid- en Noord-Holland beperkt is. Dat hangt samen 
met het aantal pabo-opleidingen, maar ook met het aantal 
banen in de regio.

Blijvend werkzaam in het onderwijs?

Van de paboafgestudeerden die een jaar na afstuderen in het 
onderwijs werken, is 87 procent vijf jaar na afstuderen nog 
steeds werkzaam in de sector.27 De overige afgestudeerden 
hebben de sector in de tussentijd verlaten. Aan de andere 
kant zijn er ook afgestudeerden die na een jaar in een 
andere sector werken, maar na vijf jaar wel in het onderwijs 
werken. Dit komt onder afgestudeerden uit 2011 nog relatief 
vaak voor: 42 procent werkte een jaar na afstuderen niet 
in het onderwijs, maar deed dit vijf jaar later wel. Mogelijk 
hangt dit samen met het arbeidsmarktperspectief van 
deze afgestudeerden: enkele jaren geleden was het voor 
afgestudeerden van de pabo nog moeilijk om aan een baan 
in het onderwijs te komen, terwijl de vooruitzichten voor 
afgestudeerden recentelijk weer verbeterd zijn.

27 Gebaseerd op afgestudeerden uit cohort 2011.
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4.5  Begeleiding startende leraren

De aandacht voor begeleiding van startende leraren is 
de laatste jaren sterk toegenomen. In onder andere de 
Lerarenagenda is de ambitie uitgesproken dat alle startende 
leraren begeleid moeten worden. Hiermee moet uitval worden 
voorkomen, terwijl gelijktijdig een impuls wordt gegeven aan 
de vaardigheden en kennis van startende leraren.

Vaker begeleiding voor startende leraren

Het aandeel startende leraren dat begeleiding krijgt, is 
de afgelopen afstudeercohorten toegenomen. Van de 
afgestudeerden uit 2013 kreeg bijna driekwart begeleiding. 
Onder afgestudeerden uit cohort 2016 is dit toegenomen 
tot 83 procent (zie figuur 23). Ondanks deze toename, 
betekent dit ook dat nog niet alle startende leraren in de 
sector begeleiding krijgen. De leraren die dit wel krijgen, 
worden vooral begeleid door een ervaren docent of door 
de schoolleiding. De begeleiding is er vaak op gericht 
om startende leraren op de hoogte te brengen van het 
organisatorisch reilen en zeilen van de school, gevolgd door 
het omgaan met leerlingen en didactische vaardigheden. 

Figuur 23  Begeleiding afgestudeerden pabo, cohort 2012 - 2016

Bron: Loopbaanmonitor Onderwijs

... maar wel verschillen in intensiteit

De mate waarin startende leraren begeleid worden, verschilt 
tussen leraren met een vaste baan, tijdelijke baan en een 
flexibele baan. De begeleidingsintensiteit is het hoogst bij 
startende leraren met een tijdelijke baan met uitzicht op een 
vast contract of met een vaste baan. De intensiteit ligt het 
laagst bij leraren met een tijdelijke baan zonder uitzicht op 
een vast contract en leraren met een flexibel contract.

Ondanks deze verschillen zijn startende leraren over het 
algemeen wel tevreden over de begeleiding vanuit hun 
school. Van alle startende leraren uit het cohort 2016 geeft 
63 procent aan hier tevreden over te zijn, terwijl 11 procent 
ontevreden is. Wel zijn er duidelijke verschillen tussen 
startende leraren die begeleiding hebben gehad en startende 
leraren die dit niet hebben gehad. Van de startende leraren 
die begeleiding hebben gehad, geeft 71 procent aan tevreden 
te zijn. Onder de leraren zonder begeleiding ligt dit aandeel, 
logischerwijs, met 23 procent aanzienlijk lager.

Positief over klassenmanagement

Hoewel niet alle startende leraren begeleiding krijgen, 
zijn startende leraren wel overwegend positief over hun 
self-efficacy (geloof in eigen kunnen) als het gaat om 
klassenmanagement. Startende leraren uit het cohort 2016 
beoordelen hun klassenmanagement gemiddeld met een 3,3 
op een schaal van 1 tot 4, waarbij 4 de maximale score is. Iets 
minder positief oordelen zij over de mate waarin zij kunnen 
motiveren (3,1) en differentiëren (2,9). 
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4.6  Overige opleidingen

Naast de pabo zijn ook enkele andere opleidingen van 
belang voor het primair onderwijs. Deze opleidingen 
worden vaak gevolgd door personen die al in de sector 
werken, bijvoorbeeld ter verdieping of om bepaalde taken 
en werkzaamheden uit te kunnen voeren. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om de masteropleiding Special Educational Needs 
(SEN) en de masteropleiding Leren en Innoveren. 

Minder studenten starten met SEN

De masteropleiding Special Educational Needs is de afgelopen 
jaren minder populair geworden. In 2013 startten er nog 
ruim 1.950 studenten met deze opleiding, in 2017 is dit 
aantal teruggelopen tot circa 880 studenten. Dit komt neer 
op een daling van 55 procent. De masteropleiding Leren en 
Innoveren is de afgelopen jaren eerst populairder geworden, 
maar ook hier zien we sinds 2015 een daling van het aantal 
studenten. In 2017 starten er ruim 210 studenten met deze 
opleiding, ten opzichte van ruim 240 studenten in 2013 en 
ruim 350 studenten in 2015.

Ook het aantal studenten dat de opleiding Special Educational 
Needs met succes afrondt, is de afgelopen jaren gedaald. In 
2016 hebben ruim 1.200 studenten de opleiding afgerond, 
een daling van ongeveer 24 procent ten opzichte van 2012. 
Het aantal gediplomeerden bij Leren en Innoveren nam in 
deze periode juist toe, tot ruim 240 gediplomeerden in 2016.
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T H E M A : H O E  T E V R E D E N  I S  D E  PA B O S T U D E N T ?

De pabo speelt een belangrijke rol op de arbeidsmarkt in 
het primair onderwijs. Dat geldt niet alleen voor het aantal 
studenten dat kiest voor deze opleiding, maar ook voor de 
kwaliteit van de opleiding en, daarmee, die van toekomstige 
leraren in de sector. De afgelopen jaren is dan ook veel 
aandacht besteed aan de kwaliteitsverbetering van de pabo, 
bijvoorbeeld in de Lerarenagenda. 

Een van de indicatoren voor deze kwaliteitsverbetering is 
de tevredenheid van studenten over hun opleiding en de 
voorbereiding op het beroep. Dit thema staat dit jaar centraal 
in de arbeidsmarktanalyse. Dit themahoofdstuk biedt, 
aanvullend op de andere hoofdstukken in deze analyse, de 
mogelijkheid om meer in detail te kijken naar de tevredenheid 
van pabostudenten, wat hun tevredenheid bepaalt en 
hoe de studenttevredenheid verschilt tussen de pabo’s in 
Nederland. De gegevens in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de 
uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête 2018 (NSE 
2018) en eerdere jaargangen van dit onderzoek. De Nationale 
Studenten Enquête is een grootschalig en jaarlijks onderzoek 
waarin studenten wordt gevraagd hun mening te geven 
over hun opleiding. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheid van Studiekeuze123.28 In totaal hebben 
in 2018 bijna 8.900 pabostudenten deelgenomen aan het 
onderzoek.

28   De gegevens zijn voor dit hoofdstuk zijn bewerkt en geanalyseerd door 
MOOZ Onderzoek.

Algemene tevredenheid

Pabostudenten zijn overwegend tevreden met hun studie. 
In 2018 gaf bijna 72 procent van de studenten aan tevreden 
te zijn, terwijl ruim 5 procent van hen ontevreden is (zie 
figuur 24). Ten opzichte van 2013 is de tevredenheid van 
pabostudenten toegenomen, hoewel we in het meest 
recente jaar wel weer een lichte daling zien. In 2013 was 
ruim 62 procent van de pabostudenten tevreden met hun 
studie, ten opzichte van zo’n 73 procent van de studenten 
in 2017 en bijna 72 procent van de studenten in 2018. 
Ook zijn niet alle studenten even tevreden over hun 
studie. We zien bijvoorbeeld duidelijke verschillen tussen 
studenten die de voltijdopleiding volgen en studenten die 
de deeltijdopleiding volgen. Zo geeft 74 procent van de 
voltijdstudenten aan tevreden te zijn met hun studie, terwijl 
dit voor ruim 59 procent van de deeltijdstudenten geldt. 
Waardoor dit verschil wordt veroorzaakt, is niet bekend. 
Mogelijk hangt dit samen met de persoonskenmerken van 
deze studenten. Zo zien we dat, van de studenten die in 
2017 zijn gestart met de deeltijdpabo, ruim een kwart tussen 
de 25 – 29 jaar is en slechts circa 1 procent jonger is dan 20 
jaar. Onder de voltijdstudenten is 70 procent jonger dan 20 
jaar. Zij hebben over het algemeen de havo afgerond, terwijl 
deeltijdstudenten vaak al een andere opleiding in het hoger 
onderwijs hebben afgerond (70 procent). Mogelijk hebben 
zij hierdoor andere verwachtingen van hun opleiding dan 
studenten die de voltijdsvariant volgen.
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T H E M A : H O E  T E V R E D E N  I S  D E  PA B O S T U D E N T ?

Pabostudenten nagenoeg even tevreden als andere studenten 

lerarenopleidingen

Wanneer we de tevredenheid van pabostudenten vergelijken 
met de tevredenheid van studenten aan andere hbo-
bachelor lerarenopleidingen29, valt op dat pabostudenten 
in 2018 iets vaker tevreden zijn met hun studie dan hun 
medestudenten. Wel zijn de verschillen te verwaarlozen: van 
alle pabostudenten geeft bijna 72 procent aan tevreden te 
zijn, onder studenten aan andere lerarenopleidingen geldt dit 
voor bijna 71 procent van de studenten.

Figuur 24  Tevredenheid pabostudenten studie in het algemeen, 2013 - 2018

 

Bron: NSE 2013 – 2018

29 Dit is inclusief de bachelor opleidingen voor lichamelijke opvoeding en 
docent in de kunst vakken, maar exclusief hbo-ba opleidingskunde en NGT 
(gebarentaal).
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T H E M A : H O E  T E V R E D E N  I S  D E  PA B O S T U D E N T ?

Pabostudenten meest tevreden over sfeer

Pabostudenten oordelen niet over elk aspect van hun studie 
even positief. Het meest zijn zij te spreken over de algemene 
sfeer op hun opleiding (ruim 84 procent), gevolgd door de 
groepsgrootte (zo’n 77 procent) en de voorbereiding op de 
beroepsloopbaan (circa 74 procent). Over de studielast blijken 
zij het minst vaak tevreden: zo’n 38 procent van de 

Figuur 25  Tevredenheid in meer detail, 2018 (aandeel (zeer) tevreden)

 

Bron: NSE 2013 – 2018

studenten geeft aan hier tevreden over te zijn. Ook over de 
aandacht voor internationalisering tijdens de studie zijn zij 
naar verhouding weinig tevreden (circa 41 procent). Dat 
geldt ook voor de informatievoorziening vanuit de opleiding 
(circa 44 procent, zie figuur 25). Het is gelijktijdig wel de vraag 
of internationalisering voor pabostudenten een belangrijk 
studieaspect is. Studenten aan de pabo worden immers 
primair voorbereid op een baan in eigen land.
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T H E M A : H O E  T E V R E D E N  I S  D E  PA B O S T U D E N T ?

Pabostudenten vaker tevreden over sfeer, groepsgrootte en 

voorbereiding loopbaan

Ook studenten aan andere hbo-bachelor lerarenopleidingen 
zijn het meest te spreken over de sfeer op hun opleiding 
(zie figuur 25). Wel zijn pabostudenten hier significant vaker 
tevreden over dan hun medestudenten (ruim 84 procent 
versus ruim 78 procent). Zij zijn ook vaker tevreden over de 
groepsgrootte en de mate waarin zij worden voorbereid op 
hun beroepsloopbaan, die hun top 3 complementeren, terwijl 
studenten aan andere lerarenopleidingen vaker positief 
oordelen over docenten op de opleiding (ruim 67 procent 
versus ruim 71 procent). Dit aspect staat, samen met de 
groepsgrootte, in de top drie met aspecten waar studenten 
aan andere lerarenopleidingen het meest tevreden over zijn.

Figuur 26  Clustering tevredenheid naar inhoudelijke aspecten studie (links) en 
organisatorische aspecten studie (rechts), 2018 (aandeel (zeer) tevreden)

 

Bron:  

De drie aspecten waar pabostudenten het minst tevreden 
over zijn, overlappen met de aspecten waar studenten aan 
andere hbo-bachelor lerarenopleidingen het minst vaak 
tevreden over zijn. In die zin verschillen de opleidingen niet 
sterk van elkaar. Studenten oordelen het minst positief over 
de studielast, de aandacht voor internationalisering tijdens de 
opleiding en de informatievoorziening vanuit de opleiding. 
Wel zien we verschillen in de mate waarin studenten tevreden 
zijn over deze aspecten. Over twee van de drie aspecten 
oordelen pabostudenten het meest kritisch: dat geldt 
voor de studielast en de informatievoorziening vanuit de 
opleiding. Over de aandacht voor internationalisering tijdens 
de opleiding zijn studenten andere lerarenopleidingen juist 
kritischer. Van de studenten aan andere lerarenopleidingen 
geeft 31 procent aan hier tevreden over te zijn, ten opzichte 
van zo’n 41 procent van de pabostudenten. 

Vaker tevreden over inhoudelijke aspecten

Bekijken we de bovenstaande resultaten meer in samenhang, 
dan valt op dat er twee clusters zijn waarover studenten al 
dan niet tevreden zijn: inhoudelijke aspecten enerzijds en 
organisatorische aspecten anderzijds.30 Pabostudenten blijken 
vooral over de inhoudelijke aspecten relatief tevreden, terwijl 
zij minder positief oordelen over de organisatorische aspecten 
van hun studie (zie figuur 26). Zo is zo’n 74 procent van de 
pabostudenten tevreden over hun voorbereiding op de 
beroepsloopbaan. Over de studieroosters, een organisatorisch 
aspect, is, met 52 procent, iets meer dan de helft van de 
studenten tevreden. Een soortgelijk beeld zien we bij de 
andere hbo-bachelor lerarenopleidingen.

30  Deze clustering is gebaseerd op  de uitkomsten van een factoranalyse, 
met gegevens over de periode 2014 – 2018.
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T H E M A : H O E  T E V R E D E N  I S  D E  PA B O S T U D E N T ?

Tevredenheid in meer detail

Eerder in dit hoofdstuk zagen we dat pabostudenten 
relatief tevreden zijn over de mate waarin hun opleiding 
hen voorbereid op hun beroepsloopbaan. Omdat de 
pabo een sterke één op één relatie heeft met het beroep 
van leraar, is dat een positief aspect. Kijken we meer in 
detail naar de voorbereiding op de beroepsloopbaan, 
dan blijken pabostudenten vooral tevreden over de mate 
waarin zij tijdens hun opleiding vaardigheden opdoen 
voor de beroepspraktijk (ruim 84 procent). Ook over de 
praktijkgerichtheid van de opleiding oordelen zij positief  
(84 procent). Dat geldt ook voor de docenten van de 
opleiding. Dit komt vooral doordat pabostudenten tevreden 
zijn over de kennis van hun docenten over de beroepspraktijk 
(ruim 74 procent) en de inhoudelijke deskundigheid van 
docenten (ruim 72 procent). Minder enthousiast zijn zij over 
de mate waarin docenten inspirerend zijn (circa 55 procent). 

Minst vaak tevreden over spreiding studielast

Over de studielast oordelen pabostudenten juist het 
minst vaak positief, gevolgd door de aandacht voor 
internationalisering en de informatievoorziening vanuit de 
opleiding. Kijken we ook meer in detail naar deze aspecten, 
dan valt op dat studenten voor wat betreft hun studielast het 
minst positief oordelen over de mate waarin studiepunten 
overeenkomen met de daadwerkelijke studielast. Circa 34 
procent van de studenten is hier tevreden over, terwijl zo’n 
32 procent hier ontevreden over is. Ook over de spreiding 
van de studielast over het studiejaar is een minderheid 
van de studenten tevreden (ruim 37 procent), terwijl circa 
29 procent van de studenten hier ontevreden over is. Bij 
de informatievoorziening vanuit de opleiding zien we dat 
pabostudenten kritisch zijn over de mate waarin resultaten 
van toetsen en beoordelingen tijdig bekend worden gemaakt: 
ruim 42 procent van de studenten is hier tevreden over, terwijl 
ongeveer een kwart van hen ontevreden is. Ook over de 
informatievoorziening over de opzet van de opleiding is een 
minderheid van de studenten tevreden. 

Studenten positief over niveau opleiding

Niet alleen over de bovenstaande aspecten oordelen 
pabostudenten wisselend. Dat geldt ook voor de inhoudelijke 
aspecten van hun opleiding. Zij zijn op dit vlak bijvoorbeeld 
het meest te spreken over het niveau van de opleiding (ruim 
67 procent), gevolgd door de aansluiting van de inhoud van 
de opleiding bij het beeld dat zij hebben van de opleiding 
(ruim 66 procent). Het minst zijn zij te spreken over de 
aansluiting van de opleiding bij hun vooropleiding (bijna 
50 procent) en de mate waarin de inhoud van de opleiding 
stimulerend is (circa 54 procent).
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T H E M A : H O E  T E V R E D E N  I S  D E  PA B O S T U D E N T ?

Verschillen tussen instellingen

Pabostudenten oordelen niet alleen wisselend over de 
verschillende aspecten van hun studie. Ook tussen de 
hogescholen onderling zien we duidelijke verschillen in de 
studenttevredenheid.31 Sommige instellingen scoren onder 
het landelijk gemiddelde, terwijl anderen daar fors boven 
scoren. Zo is 57 procent van de studenten op de laagst 
scorende pabo tevreden met hun studie, terwijl op de best 
scorende pabo ruim 93 procent van de studenten aangeeft 
tevreden te zijn (zie figuur 27). Ook schommelen enkele 
instellingen rond het landelijk gemiddelde. Dit betekent 
dat de tevredenheid van studenten op de laagst en hoogst 
scorende pabo fors uiteenloopt. Sommige pabo’s bestaan 
uit meerdere vestigingen, maar ook op locatieniveau 
zien we dezelfde pabo’s in de top en dezelfde pabo’s als 
hekkensluiters. 

Figuur 27  Algemene tevredenheid per instelling, 2018 (aandeel (zeer) tevreden) 
en instellingen geclusterd naar tevredenheid (hoog, midden & laag over 2018)32

 

31 Dit is gemeten op organisatieniveau (hogeschool).
32  In plaats van de namen van hogescholen hebben wij er voor gekozen 

nummers te hanteren.

Tevredenheid stabiel door de tijd

De gemiddelde tevredenheid van pabostudenten naar 
instelling correleert van jaar op jaar. Dat betekent dat de 
tevredenheid op instellingsniveau erg stabiel is door de tijd 
heen.33 De pabo’s die in 2018 de hoogste tevredenheidsscores 
hebben, zaten daardoor de afgelopen jaren vaak ook in 
de top. Zo zien we bijvoorbeeld dat hogeschool 1 in 2018 
onder de hoogst scorende pabo’s valt en dat over de 
periode 2014 – 2018 ook doet. Een omgekeerd beeld zien 
we bij instellingen die minder goed scoren: de pabo’s die in 
2018 minder goed scoren, deden dat de voorgaande jaren 
doorgaans ook. Zo scoort hogeschool 25 niet alleen in 2018 
laag op de studenttevredenheid (57 procent), maar deed 
deze hogeschool dat ook al over de periode 2014 – 2018. 
Waarom de ene pabo zoveel beter scoort dan anderen, is 
niet uit deze gegevens op te maken. Wat wel opvalt, is dat bij 
de best scorende pabo’s enkele pabo’s zitten die alleen deze 
opleiding aanbieden. Ook zitten bij de best scorende pabo’s 
enkele pabo’s die alleen lerarenopleidingen aanbieden of 
een beperkt aantal andere opleidingen. Of dit het verschil in 
tevredenheid kan verklaren, is echter niet uit de analyse op te 
maken.

Relatie met tevredenheid inhoud en organisatie

Niet alleen de algemene tevredenheid verschilt tussen 
instellingen. Dat geldt ook voor de tevredenheid van 
studenten over de inhoud van de opleiding en de 

33  De correlaties zijn bekeken over de periode 2014 – 2018. De correlatie 
tussen 2017 en 2018 komt bijvoorbeeld uit op.911 en de correlatie van 
2016 – 2017 op.863.

Bron: NSE 2018
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T H E M A : H O E  T E V R E D E N  I S  D E  PA B O S T U D E N T ?

tevredenheid over organisatorische aspecten van de 
opleiding. Bovendien correleren deze scores sterk met de 
algemene tevredenheid. Dit betekent dat beide scores hand in 
hand gaan: een hoge algemene tevredenheidsscore betekent 
ook een hoge tevredenheid over de organisatorische en 
inhoudelijke aspecten van de studie.   

Tevredenheid beïnvloeden

Kijken we meer in detail naar de aspecten die de student-
tevredenheid bepalen, dan valt op dat de tevredenheid 
vooral door enkele aspecten wordt bepaald. De tevredenheid 
van pabostudenten met hun studie wordt bijvoorbeeld 
voor een groot deel bepaald door hun tevredenheid met 
de inhoud van de opleiding. Ook de informatievoorziening 
vanuit de opleiding, de algemene sfeer op de opleiding en 
het uitdagende karakter van de opleiding bepalen voor een 
groot deel hoe tevreden pabostudenten zijn met hun studie. 
Aspecten zoals de mate waarin studenten betrokken worden 
bij de verbetering van de opleiding blijken naar verhouding 
een beperkte invloed te hebben op hun tevredenheid. De 
studieroosters en de studiefaciliteiten van de opleiding blijken 
hier zelfs geen significante invloed op te hebben. 

Lage tevredenheid studieroosters, maar ook niet relevant voor 

studietevredenheid

Vergelijken we deze uitkomsten met de relatieve tevredenheid 
van pabostudenten over deze aspecten, dan valt op dat 
pabostudenten relatief vaak tevreden zijn over aspecten die 
weinig bepalend zijn voor de studietevredenheid (zie figuur 
28).34 Dat geldt bijvoorbeeld voor hun tevredenheid over de 
studiebegeleiding en de aansluiting op de beroepspraktijk. 
Over de studieroosters zijn pabostudenten in vergelijking 
met andere hbo-bachelor studenten aan lerarenopleidingen 
vaker ontevreden, maar dit aspect blijkt ook geen significante 
invloed te hebben op de studietevredenheid. Ook de 
studiefaciliteiten hebben een niet significante invloed op de 
tevredenheid van studenten. Als hogescholen de algemene 
tevredenheid van studenten een impuls willen geven, loont 
het niet direct om naar deze aspecten te kijken.

Dat geldt niet voor de tevredenheid van pabostudenten met 
de inhoud van de opleiding. Dit aspect blijkt sterk bepalend 
te zijn voor de studietevredenheid, terwijl pabostudenten 
hier in vergelijking met andere (hbo-bachelor) studenten 
aan lerarenopleidingen relatief ontevreden over zijn. Ook de 
informatievoorziening vanuit de opleiding en het uitdagende 
karakter van de opleiding zijn aspecten die de tevredenheid 
van pabostudenten in sterke mate bepalen, terwijl studenten 

34  Hiervoor is gekeken naar de aspecten waarover studenten relatief 
tevreden zijn (in vergelijking met andere hbo-bachelor studenten aan 
lerarenopleidingen) in combinatie met aspecten die een grote invloed 
hebben op hun studietevredenheid (bepaalt via een regressieanalyse).
Het gaat dus om het relatieve belang: alle factoren in figuur 28 hebben 
een positief effect op de algemene tevredenheid, maar sommige factoren 
zijn belangrijker dan anderen.
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T H E M A : H O E  T E V R E D E N  I S  D E  PA B O S T U D E N T ?

hier relatief ontevreden over zijn. Voor hogescholen die de 
slag willen met de studietevredenheid van hun studenten, 
loont het om naar deze aspecten te kijken. Hier wordt 
momenteel relatief laag op gescoord, terwijl zij een grote 
invloed hebben op de studietevredenheid. Ook de algemene 
sfeer op de opleiding blijkt bepalend voor de algemene

Figuur 28  Aspecten die tevredenheid van pabostudenten met studie bepalen  
in relatie tot relatieve tevredenheid over deze aspecten, 2018 35

Bron: NSE 2018

35  De relatieve tevredenheid is gebaseerd op een vergelijking van de 
tevredenheid van pabostudenten met de tevredenheid van andere 
studenten (hbo-ba) aan een lerarenopleiding. Het belang van een aspect 
is bepaald door middel van een regressieanalyse.

tevredenheid van studenten. Omdat pabostudenten hier 
naar verhouding al relatief tevreden over zijn, loont het voor 
hogescholen minder om hier in te investeren. Wel blijft het 
van belang om deze tevredenheid op peil te houden, zodat 
dit geen aspect wordt waar pabostudenten in de toekomst 
relatief ontevreden over zijn.
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Aanbeveling door studenten

Ruim driekwart van de pabostudenten zegt hun opleiding 
aan te raden aan vrienden, familie en collega’s, terwijl zo’n 8 
procent dit waarschijnlijk of zeker niet zal doen (zie figuur 29). 
Dat is iets lager dan het aandeel studenten aan andere hbo-
bachelor lerarenopleidingen. Van deze groep studenten geeft 
circa 10 procent aan dit waarschijnlijk of zeker niet te doen. 
Ook bevelen zij de opleiding minder vaak aan: zo’n 70 procent 
van de studenten geeft dit aan.

Figuur 29  Mate waarin opleiding aangeraden wordt aan vrienden, familie en 
collega’s, 2018

Bron: NSE 2018

Verschillen tussen instellingen

Ook tussen instellingen zien we verschillen in de mate waarin 
studenten hun opleiding aanraden. Die scores lopen uiteen 
van circa 57 procent tot 96 procent. Opvallend is dat deze 
scores sterk samenhangen met de algemene tevredenheid 
van studenten. In die zin zeggen beiden dus iets soortgelijks. 
Als een instelling een hoge studenttevredenheid kent, zullen 
studenten deze opleiding over het algemeen ook aanraden 
aan vrienden, familie en collega’s. Zo beveelt 96 procent van 
de pabostudenten aan hogeschool 1 hun opleiding aan, 
terwijl circa 93 procent van de studenten aan deze opleiding 
aangeeft tevreden te zijn over hun opleiding.
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Conclusie 

Pabostudenten zijn overwegend tevreden met hun studie. 
Wel blijkt uit deze analyse dat zij niet over elk aspect van hun 
studie even positief zijn. Studenten oordelen bijvoorbeeld 
kritisch over de studielast. Dat geldt ook voor de aandacht 
voor internationalisering en de informatievoorziening 
vanuit de opleiding. Ze zijn bijvoorbeeld kritisch over 
de mate waarin studiepunten overeenkomen met de 
daadwerkelijke studielast en de mate waarin resultaten van 
toetsen en beoordelingen tijdig bekend worden. Ook tussen 
de hogescholen onderling zien we duidelijke verschillen 
in de studenttevredenheid. Opvallend daarbij is dat de 
tevredenheid op instellingsniveau erg stabiel is door de tijd 
heen: pabo’s die hoog scoren, doen dat al enkele jaren op rij. 
Omgekeerd zien we ook dat pabo’s die relatief laag scoren 
dat de afgelopen jaren ook al deden. Voor hogescholen 
die de tevredenheid van studenten willen beïnvloeden, 
loont het te kijken naar aspecten zoals de inhoud van de 
opleiding, het uitdagende karakter van de opleiding en de 
informatievoorziening vanuit de opleiding. Dit zijn aspecten 
waar studenten relatief ontevreden over zijn, terwijl zij een 
grote invloed hebben op de studenttevredenheid.
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5. Sociale zekerheid & 
verzuim

A R B E I D S M A R K TA N A LYS E  P R I M A I R  O N D E R W I J S  2018
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Dit hoofdstuk geeft een beeld van verschillende aspecten die 
gerelateerd zijn aan sociale zekerheid in het primair onderwijs, 
zoals het ziekteverzuim en het gebruik van werkloosheids- 
en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Samen geven deze 
aspecten een beeld van (tijdelijke) uitval en uitstroom uit het 

Samenvatting 

In de periode 2015 – 2017 is het ziekteverzuim in de 
sector zowel onder het onderwijzend personeel als het 
onderwijsondersteunend personeel gedaald. In 2017 komt 
het verzuim onder het onderwijzend
personeel in het basisonderwijs daardoor uit op 
5,9 procent. Ook het verzuimpercentage onder het 
onderwijsondersteunend personeel komt in hetzelfde 
jaar uit op 5,9 procent. In vergelijking met het personeel 
in het basisonderwijs verzuimt het personeel in het 
speciaal onderwijs meer. Ook kennen ouderen een hoger 
verzuimpercentage en een hogere gemiddelde verzuimduur 
dan hun jongere collega’s.

De afgelopen jaren hebben meer mensen in de sector een 
WIA-uitkering aangevraagd. Waren er in 2013 nog 480 nieuwe 
WGA-uitkeringen, in 2017 is dit aantal toegenomen tot 515. 
Het aantal nieuwe IVA-uitkeringen nam in dezelfde periode 
toe van 177 in 2013 naar 195 in 2017. Wel schommelt het 
aantal nieuwe uitkeringen door de jaren heen. Nieuwe WIA-
uitkeringen worden vooral toegekend aan ouderen. Dat zien 
we zowel bij nieuwe IVA- als bij nieuwe WGA-uitkeringen. 

primair onderwijs en de oorzaken die hieraan ten grondslag 
liggen. Dit is onder andere interessant in het licht van het 
lerarentekort in de sector, hoewel een terugkeer naar een 
baan in de sector niet altijd zonder meer vanzelfsprekend en 
mogelijk is. 

Tot enkele jaren geleden was ook sprake van een forse stijging 
van het aantal WW-uitkeringen in de sector. Deze stijging hing 
samen met de beperkte arbeidsmarktperspectieven in de 
sector. Sinds kort daalt het aantal uitkeringen weer, tot bijna 
6.100 uitkeringen in 2017. De nieuwe WW-uitkeringen die 
worden toegekend, worden vooral rond de zomermaanden 
toegekend. Ook worden deze uitkeringen naar verhouding 
relatief vaak toegekend aan personen tot 35 jaar.

Kabinetsmaatregelen om langer doorwerken te bevorderen, 
zoals de verhoging van de AOW-leeftijd, zorgen ervoor dat 
de leeftijd waarop mensen met pensioen gaan, stijgt. Kwam 
de gemiddelde instroomleeftijd in pensioen in 2011 nog uit 
op 63,1 jaar, in 2016 is dit toegenomen tot 63,6 jaar. Ook zijn 
er in de sector meer personen die doorwerken na hun AOW-
leeftijd. Werkten in 2011 nog 43 personen door na hun AOW-
leeftijd, in 2016 is dit aantal toegenomen tot 161 personen.
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5.1  Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim onder het onderwijzend personeel 
(inclusief directie) in het basisonderwijs schommelt de 
afgelopen jaren rond de 6 procent (zie figuur 30). Dat geldt 
ook voor het verzuimpercentage onder het ondersteunend 
personeel. Het verzuim onder het onderwijzend personeel 
daalde de afgelopen jaren wel licht (van 6,3 procent  in 2015 
naar 5,9 procent in 2017). Ook onder het ondersteunend 
personeel daalde het verzuim naar 5,9 procent. Kijken we in 
meer detail naar de verschillende functies, dan valt op dat 
het directiepersoneel het laagste verzuim kent (4,9 procent in 
2017), terwijl het verzuim het hoogst is onder het beheer- en 
administratief personeel (6,5 procent).

Figuur 30  Ontwikkeling ziekteverzuimpercentage personeel primair onderwijs, 
2015 - 2017

Bron: DUO

Hoger verzuim in speciaal onderwijs

In vergelijking met het onderwijzend personeel in het 
basisonderwijs verzuimt het onderwijzend personeel 
in het speciaal onderwijs meer (zie figuur 30). In 2017 
komt hun verzuimpercentage uit op 6,7 procent. Ook 
het ondersteunend personeel in deze sector kent een 
hoger verzuimpercentage. Dit percentage is met 6,9 
procent bovendien het hoogst van alle functies in alle 
sectoren. Ook in het speciaal onderwijs verzuimt het 
directiepersoneel het minst (4,8 procent in 2017), terwijl het 
onderwijsondersteunend personeel het hoogste verzuim kent 
(7,2 procent).

Gemiddelde verzuimduur onderwijzend personeel 

basisonderwijs stabiel

De gemiddelde verzuimduur onder het onderwijzend 
personeel in het basisonderwijs is de afgelopen jaren licht 
gestegen, tot 22 dagen in 2017. Het ondersteunend personeel 
in deze sector verzuimt met een verzuimduur van 23 dagen 
gemiddeld iets langer. Ook dit aantal is ten opzichte van 
het voorgaande jaar licht gestegen. En ook in het speciaal 
onderwijs zien we in het afgelopen jaar een lichte stijging 
van de gemiddelde verzuimduur, waardoor de gemiddelde 
verzuimduur onder het onderwijzend personeel in deze sector 
uitkomt op 21 dagen in 2017. De gemiddelde verzuimduur 
onder het ondersteunend personeel ligt met 20 dagen een 
fractie lager. 

De meldingsfrequentie is het afgelopen jaar juist gedaald. Zo 
meldde het onderwijzend personeel in het basisonderwijs 
zich in 2017 0,9 keer per jaar ziek, ten opzichte van 1,1 keer 
in 2016. De meldingsfrequentie ligt met 1,2 meldingen het 
hoogst onder het personeel in het speciaal onderwijs.
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Nulverzuim stijgt

Een kleine meerderheid van het onderwijzend personeel in 
het bassionderwijs, zo’n 50 procent, heeft zich in 2017 niet 
ziek gemeld. Dit aandeel is ten opzichte van het voorgaande 
jaar gestegen. Een soortgelijk beeld zien we in het speciaal 
onderwijs, waar ruim 46 procent van het onderwijzend 
personeel en bijna 45 procent van het ondersteunend 
personeel zich in 2017 niet heeft ziekgemeld. Het nulverzuim 
is het hoogst onder het ondersteunend personeel in het 
basisonderwijs: ruim 64 procent van het ondersteunend 
personeel heeft zich in 2017 niet ziekgemeld.

Figuur 31  Ziekteverzuimpercentage onderwijzend en ondersteunend personeel 
basisonderwijs naar leeftijd, 2017

Bron: DUO

Ouderen verzuimen meer dan jongeren

In zowel het basisonderwijs als in het speciaal onderwijs 
verzuimen ouderen meer dan hun jongere collega’s. Dat 
zien we zowel onder het onderwijzend personeel als onder 
het ondersteunend personeel. Komt het verzuimpercentage 
onder 35-minners in het basisonderwijs die werken als 
onderwijzend personeel bijvoorbeeld uit op ruim 3 procent, 
onder 55 – 64 jarigen loopt dit op tot ruim 9 procent (zie 
figuur 31). En onder het ondersteunend personeel in het 
basisonderwijs zien we een verschil van 3 procent verzuim 
onder 35-minners, ten opzichte van ruim 8 procent onder 55 – 
64 jarigen.

Ook verzuimen ouderen gemiddeld meer dagen dan hun 
jongere collega’s. Zo verzuimt het onderwijzend personeel in 
het basisonderwijs in de leeftijd van 55 – 64 gemiddeld  
31 dagen, terwijl hun jongere collega’s (35-min) gemiddeld  
15 dagen verzuimen. In het speciaal onderwijs loopt dit 
verschil onder het onderwijzend personeel op van gemiddeld 
15 dagen bij 35-minners tot gemiddeld 28 dagen bij 55 – 64  
jarigen. De meldingsfrequentie laat geen opvallende 
verschillen zien, met uitzondering van de meldingsfrequentie 
van 65-plussers. In alle functies en in alle sectoren kennen zij 
de laagste meldingsfrequentie. 

Verzuim verschilt per regio

Naast verschillen tussen leeftijdsgroepen, zijn er ook 
verschillen in het verzuimpercentage tussen regio’s, 
denominaties en scholen van verschillende omvang. 
Het verzuim onder het onderwijzend personeel in het 
basisonderwijs is in 2017 bijvoorbeeld het hoogst in 
Amsterdam (7,2 procent) en in Drenthe en Groningen (beiden 
6,7 procent). Ook in het speciaal onderwijs is het verzuim 
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onder het onderwijzend personeel hoog in Amsterdam (7,7 
procent), maar ook in Noord-Holland (exclusief Amsterdam, 
7,7 procent) zien we een relatief hoog verzuim. Het verzuim 
onder het onderwijzend personeel in het basisonderwijs is 
het laagst in de provincie Utrecht (exclusief stad Utrecht, 5,3 
procent), terwijl deze in het speciaal onderwijs het laagst is in 
Zeeland (4,4 procent).

Van alle denominatieve richtingen in Nederland, kennen 
- in het basisonderwijs - vrije scholen naar verhouding 
het hoogste verzuim. In 2017 komt het verzuim onder het 
onderwijzend personeel op deze scholen uit op 7,4 procent. 
Ook islamitische en openbare scholen kennen een relatief 
hoog verzuim (6,6 procent), waarbij vooral het verzuim op 
islamitische scholen de afgelopen jaren fors is gedaald. 
Gereformeerde, reformatorische en evangelische basisscholen 
kennen het laagste verzuimpercentage. Het verzuim onder 
het onderwijzend personeel komt op deze scholen uit op 3,8 
procent. Kijken we tot slot naar het aantal werknemers van 
een school, dan valt op dat het verzuim op grote basisscholen 
(50 medewerkers of meer) lager is dan het verzuim op kleinere 
basisscholen. Op scholen met 10 -  20 medewerkers komt 
het verzuim onder het onderwijzend personeel in 2017 
bijvoorbeeld uit op 6,1 procent, terwijl dit op scholen met 50 
medewerkers of meer uitkomt op 5,3 procent. Een soortgelijk 
beeld zien we ook in het speciaal onderwijs. 

Vooral verzuim door verkoudheidsklachten en griep

Personeel in het primair onderwijs verzuimt vooral door griep- 
of verkoudheidsklachten, gevolgd door overige klachten 
en psychische klachten, overspannenheid, burn-out. Uit de 
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017 (NEA 2017) 
van TNO/CBS36  blijkt dat ruim 41 procent aangeeft de laatste 
keer verzuimd te hebben – mogelijk is dit langer dan één 
jaar geleden – door griep- en verkoudheidsklachten. Circa 
7 procent geeft aan te hebben verzuimd door psychische 
klachten, overspannenheid of burn-out. 

Een deel van het personeel heeft het idee dat de klachten 
waarmee zij de laatste keer hebben verzuimd deels of 
hoofdzakelijk het gevolg zijn van hun werk. Dit geldt voor 
ruim 27 procent van de respondenten,  terwijl ruim 66 procent 
het idee heeft dat deze klachten niet het gevolg zijn van het 
werk. Als het personeel het idee heeft dat de klachten deels of 
hoofdzakelijk het gevolg zijn van het werk, blijkt dat werkdruk 
en werkstress de belangrijkste redenen in het werk zijn die 
leidden tot het ontstaan van deze klachten. Bijna 54 procent 
van de respondenten geeft dit aan. 

36 Aan deze enquête hebben in totaal 937 personen uit het primair 
onderwijs deelgenomen. Niet alle respondenten hebben alle vragen 
ingevuld: sommige vragen worden bijvoorbeeld alleen voorgelegd als 
respondenten een eerdere vraag bevestigend hebben beantwoord. Daardoor 
kan het daadwerkelijke aantal respondenten per vraag verschillen. 
Bron: NEA 2017, TNO|CBS.
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5.2  WIA-uitkeringen

Werknemers die ziek worden en na twee jaar ziekte meer 
dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn, kunnen aanspraak 
maken op een WIA-uitkering. Er zijn twee WIA-uitkeringen: de 
WGA-uitkering en de IVA-uitkering. De WGA-uitkering wordt 
toegekend aan personen die nu of in de toekomst nog (deels) 
kunnen werken, de IVA wordt toegekend aan personen die 
(bijna) niet meer kunnen werken en indien er geen of weinig 
kans op herstel is. 

Figuur 32  Aantal nieuwe en beëindigde IVA- en WGA-uitkeringen primair 
onderwijs, 2013 - 2017

Bron: Ministerie van BZK

Toename aantal WIA-uitkeringen

De afgelopen jaren is zowel het aantal nieuwe IVA- als het 
aantal nieuwe WGA-uitkeringen toegenomen. Waren er in 
2013 nog 480 nieuwe WGA-uitkeringen, in 2017 is dit aantal 
toegenomen tot 515. Wel schommelt het aantal nieuwe 
uitkeringen door de jaren heen (zie figuur 32). Zo zien we een 
dip in het aantal nieuwe uitkeringen in 2015. Een soortgelijk 
beeld zien we bij het aantal nieuwe IVA-uitkeringen, die 
zijn toegenomen van 177 uitkeringen in 2013 naar 195 
uitkeringen in 2017.

Meer beëindigde uitkeringen

Ook het aantal beëindigde uitkeringen is tussen 2013 en 
2017 toegenomen. Deze toename is het meest zichtbaar bij 
het aantal beëindigde IVA-uitkeringen (zie figuur 32). Daar 
zien we een toename van 84 beëindigde uitkeringen in 2013 
naar 160 beëindigde uitkeringen in 2017, maar ook hier 
schommelt het aantal beëindigde uitkeringen door de tijd 
heen. Zo kent het aantal nieuwe IVA-uitkeringen niet alleen 
een dip in 2015, in dit jaar zijn ook de meeste IVA-uitkeringen 
beëindigd. Uitkeringen worden vooral beëindigd omdat 
personen de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zijn 
overleden (vooral bij IVA-uitkeringen) of, bij WGA-uitkeringen, 
zijn herstelt.

Forse toename aantal IVA-uitkeringen

Het aantal nieuwe WIA-uitkeringen ligt al enkele jaren op 
rij hoger dan het aantal beëindigde uitkeringen. Daardoor 
neemt het totaal aantal WIA-uitkeringen tussen 2013 en 2017 
toe, in totaal met ruim 38 procent. In 2017 zijn er ruim 4.900 
WIA-uitkeringen van personen uit het primair onderwijs. Over 
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het algemeen gaat het om een WGA-uitkering (ruim 3.100 
in 2017). Dat betekent dat er een redelijke kans is op herstel 
of dat er sprake is van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid. 
Wel is het aantal IVA-uitkeringen de afgelopen jaren sterker 
toegenomen dan het aantal WGA-uitkeringen. In 2013 kwam 
het aantal IVA-uitkeringen nog uit op ruim 1.000 uitkeringen, 
in 2017 is dit aantal toegenomen tot bijna 1.750 uitkeringen. 
Dit komt neer op een toename van ruim 71 procent. 

Figuur 33  Aantal nieuwe IVA- en WGA-uitkeringen primair onderwijs naar 
leeftijd, 2017 (in procenten)

Bron: Ministerie van BZK

Nieuwe uitkeringen toegekend aan ouderen

Nieuwe WIA-uitkeringen worden vooral toegekend aan 
ouderen. Dat zien we zowel bij nieuwe IVA- als bij nieuwe 
WGA-uitkeringen (zie figuur 33). In totaal wordt bijna 
driekwart van de nieuwe IVA-uitkeringen toegekend aan een 
55-plusser, bij het aantal nieuwe WGA-uitkeringen gaat het 
om ongeveer de helft van het aantal nieuwe uitkeringen. Die 
uitkeringen worden iets vaker toegekend aan jongeren. Zo is 6 
procent van de personen die deze uitkering krijgt toegekend 
tussen de 30 en 35 jaar oud. 

Niet gehele verrassend zien we dat beëindigde uitkeringen 
ook vaak toebehoren aan 55-plussers. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor circa 68 procent van de beëindigde WGA-uitkeringen. 
Ongeveer 12 procent van de in 2017 beëindigde WGA-
uitkeringen behoorde toe aan een 40-minner. 
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5.3  WW-uitkeringen

Als een werkgever een dienstverband beëindigt, heeft iemand 
in de meeste gevallen recht op een werkloosheidsuitkering. 
Tot enkele jaren geleden was er sprake van een forse 
stijging van het aantal WW-uitkeringen in de sector: het 
aantal uitkeringen steeg van ruim 6.300 in 2013 naar ruim 
7.800 uitkeringen in 2015. Deze stijging hing samen met de 
beperkte arbeidsmarktperspectieven in de sector: voor veel 
(startende) leraren was het in deze periode moeilijk om aan 
een (vaste) baan in de sector te komen. Sindsdien daalt het 
aantal uitkeringen weer, tot bijna 6.100 uitkeringen in 2017. 

Figuur 34  Ontwikkeling aantal nieuwe en beëindigde WW-uitkeringen  
primair onderwijs, 2013 - 2017

Bron: Ministerie van BZK

Forse daling nieuwe uitkeringen

Dit beeld wordt bevestigd wanneer we meer in detail kijken 
naar het aantal nieuwe en beëindigde WW-uitkeringen in 
de sector (zie figuur 34). Het aantal nieuwe WW-uitkeringen 
kende een piek in 2014, met ruim 8.800 nieuwe uitkeringen, 
maar daalt sindsdien in een ramp tempo: in 2017 werden 
er nog ruim 4.800 nieuwe WW-uitkeringen toegekend aan 
personen uit het primair onderwijs. Dat betekent dat het 
aantal nieuwe uitkeringen in de periode 2013 – 2017 met 
43 procent is gedaald. Het is aannemelijk dat deze daling 
samenhangt met de verbeterde arbeidsmarktperspectieven 
in de sector. Ook het aantal beëindigde uitkeringen liep in 
deze periode terug, van ruim 7.000 beëindigde uitkeringen in 
2013 tot bijna 5.800 beëindigde uitkeringen in 2017 (circa 18 
procent). Ook is het aantal beëindigde uitkeringen vanaf 2016 
hoger dan het aantal nieuwe uitkeringen, terwijl we in de 
voorgaande jaren nog een omgekeerd patroon zagen.
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Piek nieuwe uitkeringen rond zomermaanden

Traditiegetrouw ligt de piek in het aantal nieuwe WW-
uitkeringen in de zomermaanden. Dit zien we ook in 
figuur 35, waarin het aantal nieuwe WW-uitkeringen en 
het aantal beëindigde WW-uitkeringen per kwartaal wordt 
weergegeven. In elk jaar piekt het aantal nieuwe WW-
uitkeringen in het derde kwartaal, hoewel de piek, door de 
daling van het aantal nieuwe WW-uitkeringen, door de jaren 
heen wel minder hoog wordt. In 2017 wordt daardoor circa 57 
procent van alle nieuwe uitkeringen toegekend in het derde 
kwartaal. Uitkeringen lopen vooral af in het vierde kwartaal. 
Dat geldt voor zo’n een derde van de beëindigde uitkeringen 
in 2017. Dit kan duiden op een kort WW-recht, waar vooral 
jongeren, vanwege hun beperkte arbeidsverleden, mee te 
maken zullen hebben. 

Figuur 35  Ontwikkeling aantal nieuwe en beëindigde WW-uitkeringen primair 
onderwijs per kwartaal, Q1 2014 – Q1 2018

Bron: Ministerie van BZK
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Nieuwe uitkeringen vaak toegekend aan jongeren en ouderen

Dit beeld wordt bevestigd wanneer we kijken naar de 
leeftijdsopbouw van personen die aanspraak maken op een 
nieuwe WW-uitkering. In 2017 wordt circa 30 procent van 
de nieuwe WW-uitkeringen toegekend aan personen tot 
35 jaar. Gelijktijdig zien we dat een nagenoeg even hoog 
percentage beëindigde WW-uitkeringen is toegekend aan 
personen in deze leeftijdscategorie. Uit figuur 36 blijkt ook dat 
nieuwe WW-uitkeringen relatief vaak worden toegekend aan 
55-plussers. Dit geldt in 2017 voor een derde van alle nieuwe 
uitkeringen. Ook beëindigde WW-uitkeringen zien we relatief 
vaak terug in deze leeftijdscategorie: ruim 35 procent van de 
beëindigde WW-uitkeringen behoorde toe aan een 55-plusser.

Figuur 36  Aantal nieuwe en beëindigde WW-uitkeringen primair onderwijs naar 
leeftijd, 2017

Bron: Ministerie van BZK

Nieuwe WW-uitkeringen worden vooral toegekend aan 
personen in Zuid-Holland (ruim 820 in 2017), Noord-Brabant 
(ruim 710) en Gelderland (ruim 660). In Zeeland zijn de 
minste uitkeringen toegekend (bijna 60 in 2017). Het is 
aannemelijk dat dit mede te maken heeft met de omvang van 
de betreffende regio’s: de regio’s waar veel uitkeringen zijn 
toegekend, zijn ook regio’s waar veel personen werken. 
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5.4  Uitstroom naar pensioen

Kabinetsmaatregelen om langer doorwerken te bevorderen, 
zoals de verhoging van de AOW-leeftijd, zorgen ervoor dat de 
leeftijd waarop personen met pensioen gaan, stijgt. Dit beeld 
zien we ook in het primair onderwijs (zie figuur 37). Kwam 
de gemiddelde instroomleeftijd in pensioen onder personen 
uit het primair onderwijs in 2011 nog uit op 63,1 jaar, in 
2016 is dit toegenomen tot 63,6 jaar. In 2016 zijn er circa 
3.500 personen uitgestroomd naar pensioen, ten opzichte 
van ruim 3.800 personen in 2011. Wel schommelt het aantal 
personen dat uitstroomt naar pensioen door de jaren heen. Zo 
stroomden in 2013 bijvoorbeeld ruim 2.700 personen uit naar 
pensioen, ten opzichte van ruim 3.900 personen in 2015. 

Figuur 37  Gemiddelde instroomleeftijd in pensioen (incl. deeltijdpensioen)   
primair onderwijs, 2011 - 2016

Bron: Ministerie van BZK

Er zijn in de sector ook personen die doorwerken na het 
bereiken van hun AOW-leeftijd. Dit aantal is de afgelopen 
jaren fors toegenomen. Werkten in 2011 nog 43 personen 
door na hun AOW-leeftijd, in 2016 is dit aantal toegenomen 
tot 161 personen. Dit komt neer op een stijging van bijna 
275 procent.37 Ook neemt het aantal personen dat al dan niet 
volledig stopt met werken voordat hun AOW-leeftijd is bereikt 
(tenminste 90 dagen daarvoor) af. In 2011 maakten nog bijna 
3.170 personen gebruik van vroegpensioen, in 2016 is dit 
aantal teruggelopen tot ruim 2.700 personen.

37 Dit zijn personen die > 90 dagen doorwerken.
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Langer doorwerken indien minder uren of dagen per week

Aan 45-plussers is in de Nationale Enquête Arbeidsomstandig-
heden 2017 van TNO/CBS gevraagd onder welke 
omstandigheden zij tot een hogere leeftijd willen doorwerken 
dan zij nu willen. Minder uren of minder dagen werken 
blijkt het meest gegeven antwoord: bijna de helft van de 
45-plussers geeft aan dat zij in dit geval wel langer willen 
doorwerken. Ook het financieel onaantrekkelijker maken 
van stoppen met werken en lichter werk, zowel fysiek 
als psychisch, dragen hieraan bij. Bijna een kwart van de 
45-plussers geeft hoe dan ook aan niet langer door te willen 
werken (zie figuur 38). 

Figuur 38  Onder welke omstandigheden zou u tot een hogere leeftijd willen 
doorwerken dan u nu wilt? (meerdere antwoorden mogelijk)

Bron: NEA 2017, TNO|CBS

Deze omstandigheden worden door 45-plussers ook 
aangehaald als omstandigheden waaronder zij in staat zijn 
tot een hogere leeftijd door te werken dan zij nu verwachten 
te kunnen. Circa 52 procent van de 45-plussers geeft 
bijvoorbeeld aan tot een hogere leeftijd door te kunnen 
werken dan zij nu verwachten als zij minder uren of dagen 
gaan werken. Ook lichter werk wordt vaak aangehaald (bijna 
38 procent). Zo’n 10 procent van de 45-plussers geeft aan hoe 
dan ook niet in staat te zijn langer door te kunnen werken. 
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Om als sector goed in te kunnen spelen op ontwikkelingen 
in de sector, is het van belang een beeld te hebben van de 
verwachtingen voor de toekomst. Dit hoofdstuk brengt 
daarom in kaart hoe de vraag naar en het aanbod aan 
onderwijspersoneel in de sector zich de komende jaren zal 
ontwikkelen. Hierbij focussen we specifiek op leraren, omdat 
de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren, vanwege het 
gesloten karakter van de arbeidsmarkt, naar verhouding 
relatief eenvoudig voorspeld kan worden. Voor andere functies

Samenvatting 

De afgelopen periode is veel bericht over het toenemende 
tekort aan leraren in de sector. Uit dit hoofdstuk blijkt dat het 
tekort de komende jaren fors oploopt. Komt het tekort in 2018 
naar verwachting uit op zo’n 1.300 fte, in 2023 zal dit, zonder 
beleidswijzigingen, oplopen tot ruim 4.600 fte. Het regionale 
karakter van de arbeidsmarkt zien we ook duidelijk terug 
wanneer we kijken naar de regionale tekorten. In absolute 
aantallen zal het lerarentekort de komende jaren het grootst 
zijn in Amsterdam, Rotterdam en in de regio Rijnmond.

in de sector, zoals het ondersteunend personeel, geldt dit in 
mindere mate. Eerst wordt ingegaan op de vraag naar leraren, 
die bepaald wordt door de ontwikkeling van het aantal 
leerlingen (uitbreidingsvraag) en de uitstroom van personeel, 
bijvoorbeeld naar pensioen (vervangingsvraag). Hierna wordt 
ingegaan op het aanbod aan leraren, onder andere vanaf de 
pabo, en de vraag in hoeverre het aanbod aan leraren kan 
voorzien in de vraag naar leraren.

Het lerarentekort ontstaat doordat veel leraren de komende 
jaren met pensioen zullen gaan, terwijl de instroom van 
nieuwe leraren daalt. Naar verwachting daalt het aantal 
gediplomeerden in de periode 2017 - 2023 bijvoorbeeld met 
ruim 8 procent. Gelijktijdig zien we dat de leerlingendaling 
minder sterk is dan enkele jaren geleden. Zo daalt het aantal 
leerlingen tussen 2018 en 2023 met zo’n 3 procent, tot ruim 
1,4 miljoen leerlingen in 2023. Ook zijn er gebieden waar het 
aantal leerlingen de komende jaren zal toenemen, waardoor 
in deze gebieden een grotere vraag naar leraren ontstaat.
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6.1  Leerlingenprognose

De vraag naar leraren wordt voor een deel bepaald door 
de ontwikkeling van het aantal leerlingen in de sector. Dit 
noemen we de uitbreidingsvraag. Zagen we eerder al dat 
het aantal leerlingen in de sector de afgelopen jaren is 
teruggelopen, figuur 39 laat zien dat hier naar verwachting 
ook de komende jaren sprake van zal zijn. Naar verwachting 
daalt het aantal leerlingen tussen 2018 en 2023 met zo’n 3 
procent, tot ruim 1,4 miljoen leerlingen in 2023. 

Figuur 39  Prognose aantal leerlingen primair onderwijs, 2018 – 2023

Bron: Referentieraming OCW

Ook dalende werkgelegenheid

Omdat de werkgelegenheid voor leraren de ontwikkeling van 
het aantal leerlingen volgt, zien we ook de werkgelegenheid 
in de sector de komende periode dalen.38 In totaal wordt 

tussen 2018 en 2023 een daling van circa 3 procent verwacht, 
waardoor de werkgelegenheid in 2023 naar verwachting 
uitkomt op ruim 83.200 fte. 

Niet in elke regio daalt de werkgelegenheid even sterk. De 
sterkste krimp zien we in deze periode in de Achterhoek (ruim 
9 procent), gevolgd door Noord-Groningen (ruim 9 procent) 
en Oost-Groningen (bijna 8 procent). Er zijn echter ook regio’s 
waar de werkgelegenheid de komende periode zal stijgen. 
Dat geldt vooral voor de grote steden en voor enkele regio’s 
in de Randstad. Zo neemt de werkgelegenheid met ruim 6 
procent toe in Amsterdam, gevolgd door een toename van 3 
procent in de stad Utrecht en een toename van ruim 2 procent 
in Rotterdam en de regio Haaglanden (exclusief Den Haag). 

Figuur 40  Prognose werkgelegenheid (in fte) leraren primair onderwijs,  
2018 - 2023

Bron: CentERdata

38  De vraag naar leraren exclusief het gebruik van de seniorenregeling 
volgt in het Mirror model de ontwikkeling van het aantal leerlingen, 
waar een (kleine) vaste voet aan leraren bij wordt opgeteld. Deze vaste 
voet in het aantal leraren speelt bijvoorbeeld vanwege aanvullende 
bekostiging van kleine scholen in het po.
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6.2  Prognose vervangingsvraag

De vraag naar leraren wordt niet alleen bepaald door de 
ontwikkeling van het aantal leerlingen, maar ook doordat 
leraren uit de sector stromen (bijvoorbeeld door pensioen), 
minder gaan werken of een andere functie binnen de 
sector gaan vervullen (bijvoorbeeld die van directeur). De 
vervangingsvraag zal de komende jaren langzaam dalen, tot 
ruim 4.700 fte in 2023 (zie figuur 41). 

Figuur 41  Prognose vervangingsvraag (in fte) leraren primair onderwijs,  
2018 - 2023

Bron: CentERdata

De uitstroom naar pensioen bepaalt voor een groot deel hoe 
groot de vervangingsvraag zal zijn. Eerder zagen we al in 
hoofdstuk drie dat een aanzienlijk deel van de leraren 55-plus 
is. Zij zullen de sector op korte of middellange termijn dan ook 
gaan verlaten.

PaginaVerwachtingen 

voor de toekomst

HRM-beleid Werkbeleving Conclusie Bijlage

72

65 7 8 9 10
><

HOME

1

Context

2

 Vraag naar 

personeel 

3

Aanbod van 

personeel

4

THEMA 
Hoe tevreden is 

de pabostudent?

Inleiding 

Sociale zekerheid  

& verzuim



A R B E I D S M A R K TA N A LYS E  P R I M A I R  O N D E R W I J S  2018

6.3  Prognose instroom

De vraag naar leraren wordt niet alleen bepaald door de Om 
aan de vraag naar leraren te voldoen, is instroom van leraren 
nodig. De instroom van leraren in het primair onderwijs 
bestaat voornamelijk uit instroom vanaf de pabo. Maar ook 
instroom uit de stille reserve is mogelijk. Dit zijn personen met 
een onderwijsbevoegdheid die niet (meer) in het onderwijs 
werken. Evenals de vervangingsvraag, zal ook de instroom 
van leraren de komende jaren teruglopen. In 2018 komt de 
instroom naar verwachting uit op bijna 4.400 fte. In 2023 zal 
dit zijn teruggelopen tot ruim 3.900 fte (zie figuur 42).

Figuur 42  Prognose instroom (in fte) leraren primair onderwijs, 2018 - 2023

Bron: CentERdata
 

Minder pabogediplomeerden

In de bovenstaande alinea concludeerden we al dat pabo-
gediplomeerden een belangrijk deel van de instroom van 
leraren in het primair onderwijs bepalen. De ontwikkeling van 
het aantal pabogediplomeerden is daarom van belang voor 
de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Uit figuur 43 blijkt 
dat de gediplomeerde uitstroom vanaf de pabo de komende 
jaren zal dalen. In totaal wordt in de periode 2017 - 2023 een 
daling van ruim 8 procent verwacht. In 2023 zijn er daardoor 
naar verwachting 3.300 pabogediplomeerden.

Figuur 43  Prognose aantal gediplomeerden pabo, 2017 - 2023

Bron: Referentieraming OCW
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6.4  Prognose onvervulde vraag

De afgelopen periode is veel gesproken en geschreven over 
het lerarentekort in het primair onderwijs. Op dit moment is 
het voor veel scholen al moeilijk om leraren aan te trekken. 
Uit de prognoses blijkt dat dit tekort de komende jaren fors 
zal toenemen. Komt het tekort in 2018 naar verwachting uit 
op zo’n 1.300 fte, in 2023 zal dit, zonder beleidswijzigingen, 
oplopen tot ruim 4.600 fte (zie figuur 44). Dit komt neer 
op een vacaturegraad van ruim 5 procent in 2023, ten 
opzichte van een vacaturegraad van ruim 1 procent in 
2018.39 Het tekort ontstaat doordat een aanzienlijke groep 
leraren de komende jaren met pensioen zal gaan, terwijl de 
instroom in de sector, bijvoorbeeld van de pabo, daalt.

Figuur 44  Prognose onvervulde vraag (in fte) leraren primair onderwijs,  
2018 - 2023

Bron: CentERdata 

39  De vacaturegraad is het aantal onvervulde vacatures ten opzichte van  
de werkgelegenheid.

En ook voor de komende jaren wordt een afnemend aantal 
pabogediplomeerden voorspeld. Gelijktijdig zien we dat de 
leerlingendaling minder sterk is dan enkele jaren geleden. 
Ook zijn er gebieden waar het aantal leerlingen de komende 
jaren zal toenemen, waardoor de vraag naar leraren in deze 
gebieden zal toenemen. 

Grote tekorten in de grote steden

Het regionale karakter van de arbeidsmarkt zien we ook 
duidelijk terug wanneer we kijken naar de regionale tekorten. 
In absolute aantallen zal het lerarentekort de komende 
jaren het grootst zijn in Amsterdam, Rotterdam en in de 
regio Rijnmond. In Amsterdam komt het tekort in 2023 naar 
verwachting uit op 475 fte, terwijl het tekort in Rotterdam en 
Rijnmond uitkomt op respectievelijk ruim 300 en bijna 280 
fte. In Noord-Groningen, Weert en de Gooi- en Vechtstreek zal 
het tekort naar verwachting beperkt zijn. Zo komt het tekort 
in Noord-Groningen in 2023 uit op 4 fte. Deze verschillen 
kunnen deels vertekenen door de omvang van de regio’s. Als 
we het tekort daarom afzetten tegen de werkgelegenheid in 
de regio, zien we dat relatief ook in Amsterdam en Rotterdam 
de grootste tekorten zullen ontstaan. Maar ook in de Vallei, in 
de omgeving van Ede en Barneveld, is het tekort dan relatief 
groot, met een vacaturegraad van zo’n 8 procent.
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Betrokken, bevlogen en kwalitatief goed personeel vormt de 
basis voor goed onderwijs. De professionele ontwikkeling van 
onderwijspersoneel staat daarom centraal in verschillende 
akkoorden en actieplannen, zoals het actieplan Leraar2020 en 
de Lerarenagenda. Minstens zo belangrijk is de aandacht voor 
HRM-beleid op scholen. Goed HRM-beleid draagt niet alleen 
bij aan de professionele ontwikkeling van het personeel, maar 
draagt er bijvoorbeeld ook aan bij dat personeel tevreden en 
bevlogen hun werk kan uitvoeren. Er is de afgelopen jaren dan 

Samenvatting 

In het basisonderwijs is het aandeel leraren in schaal LB het 
afgelopen jaar minimaal gestegen, van 26 procent in 2016 
naar ruim 26 procent in 2017. Dit betekent dat de afgesproken 
doelpercentages nog niet zijn gehaald. In het speciaal 
(basis)onderwijs liggen de realisatiecijfers dichterbij de 
doelpercentages.

Kijken we naar andere aspecten van het HRM-beleid, zoals 
de professionele ontwikkeling van het personeel, dan valt 
op dat in de sector vooral gebruik wordt gemaakt van 
formele professionaliseringsactiviteiten. Een meerderheid 
van het personeel, zo’n 66 procent, geeft aan in 2015 deel 
te hebben genomen aan een of meerdere opleidingen of 
trainingen. Coaching en intervisie, informele activiteiten, 
zijn aanzienlijk minder populair. Ook geeft een deel van het 
personeel aan geen behoefte te hebben aan een opleiding of 
training. Desondanks oordeelt het personeel in de sector wel 
overwegend positief over hun eigen vakmanschap.

ook in toenemende mate aandacht voor de 
professionalisering van het HRM-beleid op scholen. HRM-
beleid is veelomvattend en bestaat onder andere uit een 
gesprekkencyclus en scholingsbeleid. In dit hoofdstuk wordt 
ingegaan op enkele van deze thema’s. Eerst wordt ingegaan 
op de realisatie van de functiemix. Vervolgens wordt ingegaan 
op de professionele ontwikkeling van het personeel en het 
formele gesprek met de leidinggevende.

Ook het formele gesprek met de directe leidinggevende 
geeft een impuls aan de professionalisering van het HRM-
beleid op school. Het formele gesprek wordt op veel scholen 
gevoerd, maar is nog niet overal gemeengoed. Ook verschilt 
de kwaliteit van de gesprekken. Lang niet alle onderwerpen 
komen in de gesprekken aan bod en als zij wel aan bod 
komen, worden er ook niet altijd concrete afspraken gemaakt. 
Dat zien we bijvoorbeeld bij de persoonlijke omstandigheden 
van het personeel. Ondanks deze kwaliteitsverschillen is een 
ruime meerderheid van het personeel wel tevreden met de 
gesprekken die zij voeren.

Het personeel is ook overwegend positief over de inhoud van 
het werk, hun type dienstverband en de reistijd en afstand 
naar het werk. Niet aan al deze aspecten hechten zij evenveel 
waarde. Interessant werk, goede leidinggevenden en goede 
werkzekerheid worden het meest belangrijk gevonden door 
het personeel. De mogelijkheid om werktijden te bepalen 
en om thuis te werken wordt het minst belangrijk gevonden, 
terwijl het personeel het minst tevreden is over de beloning. 
Ook over de mogelijkheid om werktijden te bepalen is een 
relatief groot deel van het personeel ontevreden. 
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7.1  Functiemix

De functiemix is de verdeling van leraren over de 
verschillende salarisschalen. De functiemix zorgt ervoor dat, 
binnen een school, functies voor leraren op verschillende 
niveaus naast elkaar bestaan. Dit biedt mogelijkheden om 
goed functionerende leraren extra te belonen en geeft hen 
de kans om voor de klas carrière te maken. De versterking van 
de functiemix is ook een van de ontwikkelingen waarmee een 
impuls wordt gegeven aan de professionalisering van HRM-
beleid op scholen. 

Figuur 45  Functiemix: aandeel leraren basisonderwijs per salarisschaal,  
2013 - 2017

Bron: Functiemix.nl

Aandeel basisschoolleraren in schaal LB stijgt nauwelijks

In het afgelopen jaar is in het basisonderwijs slechts een 
beperkt aandeel leraren gepromoveerd naar een hogere 
salarisschaal. Deze minimale stijging is bovendien alleen 
zichtbaar in schaal LB. Zat in 2016 nog 26 procent van 
de basisschoolleraren in schaal LB, in 2017 is dit aandeel 
gestegen tot ruim 26 procent (zie figuur 45). In het speciaal 
(basis)onderwijs is de verdeling van leraren over de 
verschillende salarisschalen het afgelopen jaar nagenoeg 
gelijk gebleven. Er zit een iets groter aandeel leraren in schaal 
LA en LC, ten koste van het aandeel leraren in schaal LB (zie 
figuur 46).  

Figuur 46  Functiemix: aandeel leraren speciaal (basis)onderwijs per 
salarisschaal, 2013 - 2017

Bron: Functiemix.nl 
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Verplichte functiemixpercentages uit cao

In zowel het basisonderwijs als in het speciaal (basis)onderwijs 
zijn concrete doelen afgesproken voor de functiemix. Zo is 
bijvoorbeeld bepaald welk deel van de leraren ingeschaald 
hoort te zijn in schaal LA en welk deel van de leraren in schaal 
LB en LC. Deze percentages zijn in het basisonderwijs nog niet 
gehaald (zie figuur 45). In het speciaal (basis)onderwijs liggen 
de realisatiecijfers dichterbij deze doelpercentages (zie figuur 
46). 

Figuur 46  Functiemix: aandeel leraren speciaal (basis)onderwijs per 
salarisschaal, 2013 - 2017   
(deze figuur is een herhaalde weergave van de vorige pagina)

Bron: Functiemix.nl 

In het recent afgesloten onderhandelaarsakkoord voor de 
cao primair onderwijs is afgesproken af te stappen van de 
verplichte functiemixpercentages. Functiedifferentiatie 
wordt nu een onderdeel van het beleid van schoolbesturen. 
De financiële middelen die nog niet zijn uitgegeven aan het 
behalen van de functiemixpercentages worden ingezet in 
het nieuwe loongebouw voor leraren. In het akkoord is ook 
afgesproken dat alle leraren in de sector onverkort overgaan 
naar een nieuwe, hogere loonschaal. Zo gaan leraren in LA 
naar L10 en leraren in LB naar L11. 40

40  Onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs, op: https://www.poraad.
nl/nieuws-en-achtergronden/onderhandelaarsakkoord-voor-cao-primair-
onderwijs-forse-stijging
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7.2  Professionele ontwikkeling

Het vakmanschap van het personeel in het primair onderwijs 
staat centraal in verschillende actieplannen en akkoorden. 
Ook de in cao primair onderwijs zijn afspraken vastgelegd 
over de professionele ontwikkeling van het personeel. 
Professionalisering kent verschillende vormen, zoals formeel 
leren, non-formeel leren en informeel leren. 

Figuur 47 Is in 2015 door personeel uit het primair onderwijs deelgenomen  
aan een opleiding of training?

Bron: Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2016, ministerie van BZK

Meerderheid volgt opleiding of cursus

In het primair onderwijs wordt vooral gebruik gemaakt van 
formele professionaliseringsactiviteiten: een meerderheid 
van het personeel, zo’n 66 procent, geeft dan ook aan in 2015 
deel te hebben genomen aan een of meerdere opleidingen of 
trainingen (zie figuur 47). Vooral de vakinhoudelijke opleiding 
is populair: van al het personeel geeft zo’n 54 procent aan 
deze opleiding te hebben gevolgd. Op gepaste afstand volgt 
de opleiding gericht op vaardigheden. Deze opleiding is door 
21 procent van het personeel gevolgd. Algemene opleidingen 
en organisatiespecifieke opleidingen zijn aanzienlijk minder 
populair. Opleidingen en trainingen worden vooral gevolgd 
om de huidige taken en werkzaamheden beter uit te kunnen 
voeren of uit persoonlijke interesse. 
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Opvallend is dat, van de personen die geen opleiding 
of training hebben gevolgd, een deel aangeeft hier 
ook geen behoefte aan te hebben. Dit zien we vooral 
onder het ondersteunend personeel, terwijl dit onder 
het directiepersoneel het minst vaak voorkomt. Het 
directiepersoneel volgt van alle functies ook het meest 
vaak een opleiding, terwijl het ondersteunend personeel 
dit het minst vaak doet. Soortgelijke verschillen zien we 
ook afhankelijk van de leeftijd van het personeel. Zo geven 
jongeren in de leeftijd t/m 34 jaar het meest vaak aan geen 
opleiding te hebben gevolgd en hier ook geen behoefte aan 
te hebben, gevolgd door hun collega’s van 55 jaar of ouder.

Ook uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017 
van TNO/CBS blijkt dat een meerderheid van het personeel 
in de sector een opleiding of cursus volgt voor het werk. 
In totaal geeft zo’n driekwart van de respondenten in dit 
onderzoek aan de afgelopen twee jaar een opleiding of cursus 
te hebben gevolgd. Deze opleidingen en cursussen worden 
vooral gevolgd om het huidige werk beter te kunnen doen 
(circa 65 procent) of om om te kunnen gaan met toekomstige 
veranderingen in het werk (ruim 26 procent). 

Opleiding vaak gevolgd op eigen initiatief

Het personeel in het primair onderwijs kiest vaak op 
eigen initiatief voor een opleiding of training. Ruim 57 
procent van het personeel geeft in het Personeels- en 
Mobiliteitsonderzoek 2016 aan dat hier bij hen sprake van 
is. Het is vooral het directiepersoneel dat op eigen initiatief 
een opleiding volgt, terwijl leraren dit bijvoorbeeld naar 
verhouding vaak doen op initiatief van de leidinggevende. 22 
procent van de leraren geeft aan dat in onderling overleg met 
de leidinggevende voor de opleiding is gekozen.

Opleiding gericht op leer- en verbeterpunten

Niet al het personeel in de sector volgt een opleiding of 
training. Als dit wel wordt gedaan, blijkt de opleiding of 
training in een meerderheid van de gevallen wel in grote mate 
gericht te zijn op de individuele leer- en verbeterpunten. Zo’n 
73 procent van het personeel geeft dit aan, terwijl circa 12 
procent van het personeel aangeeft dat hier niet of nauwelijks 
sprake van was. Opleidingen en trainingen zijn vaker een 
nuttige investering voor het uitoefenen van het werk. 
Volgens ongeveer 85 procent van het personeel is hier bij hun 
opleiding of training sprake van, terwijl bijna vijf procent  
van het personeel aangeeft dat hier niet of nauwelijks sprake 
van is.
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Helft heeft geen behoefte aan opleiding

Eerder in dit hoofdstuk zagen we dat een meerderheid 
van het personeel in de sector de afgelopen periode heeft 
deelgenomen aan een of meerdere opleidingen of cursussen. 
Desondanks, of mogelijk dankzij de al gevolgde opleidingen 
en cursussen, geeft bijna de helft van het personeel aan op 
dit moment geen behoefte te hebben aan een opleiding of 
cursus. Diegene die dit wel hebben, willen dit vooral om hun 
huidige werk beter uit te kunnen voeren. Het vergroten van de 
kans op werk is de minst genoemde reden om een opleiding 
of cursus te volgen (zie figuur 48). 

Figuur 48  Huidige behoefte aan een opleiding of cursus? (meerdere antwoorden 
mogelijk)

Bron: NEA 2017, TNO|CBS
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Personeel positief over vakmanschap

Naast het volgen van een opleiding of training, is het ook 
mogelijk om deel te nemen aan coaching en intervisie en 
op die manier te werken aan je professionele ontwikkeling. 
In het primair onderwijs geeft ruim een kwart van het 
personeel aan in 2015 hier aan te hebben deelgenomen. Deze 
informele activiteiten zijn dus minder populair dan formele 
professionaliseringsactiviteiten. 

Figuur 49  Stellingen personeel primair onderwijs: ‘Ik probeer mijzelf continu te 
verbeteren in mijn beroep’ (links) en ‘Ik volg de ontwikkelingen in mijn vakgebied 
actief’ (rechts)

Bron: Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2016, ministerie van BZK

Hoewel niet al het personeel deelneemt aan professionali-
seringsactiviteiten oordeelt een aanzienlijk deel van hen 
wel positief over de wijze waarop zij invulling geven aan 
hun professionele ontwikkeling. Uit de antwoorden op de 
stellingen in figuur 49 blijkt bijvoorbeeld dat het overgrote 
deel van het personeel in de sector zichzelf continu probeert 
te verbeteren in hun beroep (bijna 91 procent). Slechts één 
procent van het personeel geeft aan dit niet of nauwelijks 
te doen. Personeel ontwikkelt zichzelf bijvoorbeeld door 
ontwikkelingen in het vakgebied te volgen. Zo’n driekwart 
van het personeel in de sector geeft aan dit in sterke mate te 
doen, terwijl zo’n 4 procent aangeeft dit niet of nauwelijks te 
doen. 

Ook over de mate waarin kennis en vaardigheden aansluiten 
bij het huidige werk oordeelt het personeel in de sector 
overwegend positief. Zo blijkt uit de Nationale Enquête 
Arbeidsomstandigheden 2017 van TNO/CBS bijvoorbeeld 
dat 72 procent van het personeel deze goed vindt aansluiten. 
Circa 4 procent geeft aan minder kennis en vaardigheden te 
hebben dan zij nodig hebben voor hun werk, terwijl ruim 23 
procent het tegenovergestelde aangeeft: zij hebben meer 
kennis en vaardigheden dan zij nodig hebben voor hun werk. 
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Relatief weinig oriëntatie op arbeidsmarkt

Het deelnemen aan opleidingen, trainingen of coaching 
en intervisie is een van de manieren waarop personeel 
verantwoordelijkheid kan nemen voor het behouden van 
hun waarde op de arbeidsmarkt. Op de vraag in hoeverre 
het personeel dit zelf denkt te doen, antwoordt een ruime 
meerderheid van het personeel positief. Ruim 86 procent van 
het personeel geeft aan dit in sterke mate te doen, terwijl circa 
2 procent zegt dit niet of nauwelijks te doen (zie figuur 50). 

Figuur 50  Stellingen: ‘Ik oriënteer me op de arbeidsmarkt’ (links) en ‘Ik neem 
verantwoordelijkheid voor het behouden van mijn waarde op de arbeidsmarkt’ 
(rechts)

Bron: Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2016, ministerie van BZK

Minder vaak oriënteert het personeel in de sector zich op de 
arbeidsmarkt. Ruim 34 procent van het personeel geeft aan dit 
in sterke mate te doen, terwijl nog eens ruim 34 procent van 
het personeel aangeeft dit niet of nauwelijks te doen. Dit lijkt 
in lijn te zijn met wat we eerder zagen, namelijk dat een groot 
deel van het personeel in de sector geen mobiliteitswens 
heeft. 
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7.3  Formele gesprek

Ook het voeren van een formeel gesprek met de directe 
leidinggevende geeft een belangrijke impuls aan de 
professionalisering van het HRM-beleid op school. Het 
formele gesprek wordt op veel scholen gevoerd, maar is nog 
niet overal gemeengoed. In totaal geeft ruim 81 procent van 
het personeel aan in 2015 minimaal één formeel gesprek 
gevoerd te hebben met de directe leidinggevende. Wel zijn er 
verschillen tussen het personeel: zo voeren leraren aanzienlijk 
vaker een formeel gesprek dan het ondersteunend personeel 
(bijna 84 procent versus 72 procent). 

Figuur 51  Aspecten die aan bod zijn gekomen tijdens een formeel gesprek in het 
primair onderwijs

Bron: Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2016, ministerie van BZK

Nauwelijks gesproken over beloning

Tussen de gesprekken die gevoerd worden, kan de kwaliteit 
verschillen. Zo zien we dat in formele gesprekken vaak niet 
wordt ingegaan op bepaalde aspecten, zoals de beloning, 
loopbaan en persoonlijke omstandigheden van het personeel 
(zie figuur 51). Ruim 29 procent van het personeel geeft 
bijvoorbeeld aan dat de loopbaan geen onderwerp van 
gesprek is geweest tijdens hun formele gesprek. 

Als een onderwerp wel wordt besproken, leidt dit ook niet 
altijd tot concrete afspraken. Dat zien we bijvoorbeeld bij de 
werkresultaten en de persoonlijke omstandigheden van het 
personeel. Over de werkafspraken voor de komende periode, 
de taakverdeling en samenwerking binnen het team en de 
persoonlijke ontwikkeling worden naar verhouding wél vaak 
concrete afspraken gemaakt.
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Meerderheid tevreden met gesprek

Hoewel niet in elk gesprek concrete afspraken worden 
gemaakt, is een meerderheid van het personeel wel tevreden 
over de gesprekken die zij voeren. In totaal geeft bijna twee 
derde van het personeel dit aan, terwijl ruim 11 procent van 
het personeel ontevreden is over deze gesprekken.  

Figuur 52  Tevredenheid personeel primair onderwijs met formele gesprekken

Bron: Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2016, ministerie van BZK

Zagen we eerder al dat niet al het personeel even vaak een 
gesprek voert, nu zien we ook duidelijke verschillen in de 
tevredenheid. Zo is het directiepersoneel het meest tevreden 
over de gesprekken (ruim 70 procent), terwijl leraren dit het 
minst vaak zijn. Desondanks geeft van de leraren ook nog 
circa 64 procent aan tevreden te zijn.
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7.4  Arbeidsvoorwaarden

Interessant werk, goede leidinggevenden en een goede 
werkzekerheid zijn voor werkenden in de sector de 
belangrijkste drie voorwaarden in hun werk. Ruim 99 
procent van het personeel geeft in de Nationale Enquête 
Arbeidsomstandigheden 2017 van TNO/CBS bijvoorbeeld aan 
interessant werk belangrijk te vinden (zie figuur 53). 

Figuur 53  Belang van arbeidsvoorwaarden en tevredenheid over deze aspecten41

Bron: NEA 2017, TNO|CBS

41  In sommige gevallen wijkt de antwoordoptie bij de mate van 
belangrijkheid iets af van de antwoordopties bij de mate van 
tevredenheid. In dit geval worden beiden in de figuur gescheiden door /, 
waarbij het 1e antwoord geldt voor de mate van belangrijkheid en de 2e 
antwoordoptie geldt voor de mate van tevredenheid.

De mogelijkheid om thuis te werken en om zelf de werktijden 
te bepalen zijn de twee aspecten waar door het personeel 
in de sector het minste waarde aan wordt gehecht. Zo’n 42 
procent van de respondenten geeft bijvoorbeeld aan de 
mogelijkheid om thuis te werken belangrijk te vinden. De 
mogelijkheid om zelf de werktijden te bepalen wordt door 
een kleine meerderheid belangrijk gevonden.

Ook tevreden over werk

Interessant werk is niet alleen het aspect dat door het 
personeel het meest belangrijk wordt gevonden, dit is ook 
de arbeidsvoorwaarde waar zij het meest tevreden over zijn. 
Ruim 97 procent van het personeel is tevreden over dit aspect, 
zo blijkt uit figuur 53. De andere aspecten waar zij tevreden 
over zijn, wijken af van de aspecten waar veel waarde aan 
wordt gehecht. Zo is het personeel, na de mate waarin 
het werk interessant is, het meest tevreden over hun type 
dienstverband (ruim 95 procent), gevolgd door de reistijd en 
afstand naar het werk (95 procent).

Over alle voorgelegde arbeidsvoorwaarden is een 
meerderheid van het personeel tevreden, maar als we kijken 
naar de aspecten waar zij het minst tevreden over zijn, 
blijkt de beloning op één te staan. Bijna 52 procent van het 
personeel is tevreden over deze arbeidsvoorwaarde, terwijl 
er wel veel waarde wordt gehecht aan dit aspect. Ook over 
de mogelijkheden om zelf de werktijden te bepalen is naar 
verhouding een groot deel van het personeel ontevreden. Dat 
is, gezien de aard van het werk, voor veel werkenden in de 
sector ook niet heel verwonderlijk. Bovendien wordt hier, naar 
verhouding, ook relatief weinig waarde aan gehecht. 
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Het personeel in het primair onderwijs bepaalt een groot 
deel van het resultaat van een school. Zij staan voor de klas 
of houden zich bezig met het HRM-beleid op school. Voor 
scholen is het dan ook van belang dat het personeel tevreden 
is. En dat geldt niet alleen voor scholen, maar ook voor de 
sector als geheel. In tijden van tekorten is het bijvoorbeeld 
belangrijk dat de sector aantrekkelijk is voor potentieel én

Samenvatting 

Het personeel in het primair onderwijs is overwegend 
tevreden met hun baan. Iets minder tevreden zijn zij 
over de organisatie waar zij werken, maar ook hier geldt 
dat een ruime meerderheid van het personeel tevreden 
is. Het personeel is niet over alle aspecten van het werk 
even tevreden. Zij zijn bijvoorbeeld het meest tevreden 
over de samenwerking met hun collega’s, de mate van 
zelfstandigheid en de inhoud van het werk. Het minst vaak 
zijn zij tevreden over de hoeveelheid werk, de beloning en

zittend personeel. In dit hoofdstuk wordt daarom ingegaan op 
de werkbeleving van het personeel in het primair onderwijs. 
Hoe tevreden is het personeel bijvoorbeeld met hun baan en 
de organisatie waar zij werken? Aansluitend wordt ingegaan 
op de ervaren werkdruk in de sector, een thema dat de 
afgelopen periode in toenemende mate aandacht heeft 
gekregen.

de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. Ook de ervaren 
werkdruk in de sector blijft een punt van aandacht. Dit zien we 
ook bij startende leraren en kan negatieve gevolgen hebben 
voor de baantevredenheid van het personeel. Ook ervaart 
het personeel niet op elk aspect van het werk regelruimte. Dit 
gaat samen met een grote werklast  en een hoge mate van 
emotionele betrokkenheid bij het werk. Tegelijkertijd zien we 
ook dat het personeel in de sector zeer bevlogen is.
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8.1  Tevredenheid

Het personeel in het primair onderwijs is overwegend 
tevreden met hun baan. Bijna 84 procent geeft aan 
tevreden te zijn met hun baan, terwijl het aantal ontevreden 
personeelsleden met ruim 6 procent beperkt is. Iets minder 
tevreden is het personeel over de organisatie waar zij werken: 
in totaal is ruim 71 procent hier tevreden over, terwijl zo’n 
13 procent hier ontevreden over is (zie figuur 54). Dit beeld 
zien we al enkele jaren op rij en zien we niet alleen in het 
primair onderwijs. Ook zien we duidelijke verschillen tussen 
het personeel, bijvoorbeeld afhankelijk van hun functie. 
Directiepersoneel is van alle functies het meest tevreden over 
hun baan, terwijl leraren hier het minst vaak tevreden over 
zijn. Dit geldt ook voor de tevredenheid met de organisatie: 
bijna 82 procent van de directieleden is hier tevreden over, ten 
opzichte van ruim 69 procent van de leraren. 

Figuur 54  Tevredenheid personeel primair onderwijs met baan (links) en 
organisatie (rechts)

Bron: Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2016, ministerie van BZK

Ook uit ander onderzoek blijkt dat het personeel in de 
sector overwegend tevreden is over hun werk. Ruim 77 
procent van het personeel geeft in de Nationale Enquête 
Arbeidsomstandigheden 2017 bijvoorbeeld aan  tevreden te 
zijn met hun werk. Over de arbeidsomstandigheden zijn zij 
iets minder te spreken: hier is circa 60 procent tevreden over.

PaginaVerwachtingen 

voor de toekomst

HRM-beleid Werkbeleving Conclusie Bijlage

89

65 7 8 9 10
><

HOME

1

Context

2

 Vraag naar 

personeel 

3

Aanbod van 

personeel

4

THEMA 
Hoe tevreden is 

de pabostudent?

Inleiding 

Sociale zekerheid  

& verzuim



A R B E I D S M A R K TA N A LYS E  P R I M A I R  O N D E R W I J S  2018

Meest tevreden over samenwerking en zelfstandigheid

Hoewel het personeel overwegend tevreden is met hun baan, 
zijn zij niet over alle aspecten van hun baan even tevreden. 
Uit figuur 55 blijkt dat zij het meest tevreden zijn met de 
samenwerking met hun collega’s (bijna 89 procent), gevolgd 
door de mate van zelfstandigheid (ruim 88 procent) en de 
inhoud van het werk (ruim 85 procent). Het minst vaak zijn 
zij tevreden over de hoeveelheid werk, de beloning en de 
loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. Zo geeft bijna een 
derde van het personeel in de sector aan tevreden te zijn 
over de hoeveelheid werk en is 41 procent tevreden over de 
loopbaanontwikkelingsmogelijkheden.

Figuur 55  Tevredenheid personeel primair onderwijs met baanaspecten 
(percentage (zeer) tevreden)

Bron: Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2016, ministerie van BZK
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8.2  Bevlogenheid

Personeel in het primair onderwijs is niet alleen tevreden met 
hun baan, zij zijn over het algemeen ook zeer bevlogen (zie 
figuur 56). Nagenoeg al het personeel geeft bijvoorbeeld aan 
trots te zijn op het werk dat zij doen. Zo’n 88 procent van het 
personeel geeft aan dat het werk hen inspireert, terwijl bijna 
88 procent enthousiast is over hun beroep. Het minst vaak 
geeft het personeel aan zin te hebben om aan het werk te 
gaan als zij s’ochtends wakker worden, maar ook voor deze 
stelling geldt dat nog altijd geeft een ruime meerderheid van 
het personeel aangeeft hier zin in te hebben. 

Figuur 56  Stellingen bevlogenheid personeel primair onderwijs  
(percentage (zeer) mee eens)

Bron: Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2016, ministerie van BZK

8.3  Regelruimte en emotionele betrokkenheid

Het personeel in de sector ervaart een hoge mate van 
zelfstandigheid, zo concludeerden we eerder in dit hoofdstuk. 
Deze tevredenheid lijkt niet te worden veroorzaakt door 
de regelruimte van het personeel: bijna 61 procent van het 
personeel geeft aan niet of slechts soms het werktempo te 
kunnen bepalen. Ook hoe het werk wordt uitgevoerd, blijkt 
niet altijd door het personeel bepaald te kunnen worden. Dat 
lijkt soms ook inherent aan het werk in de sector. Ruim 45 
procent van het personeel in de sector geeft aan dit niet of 
nauwelijks te kunnen doen (zie figuur 57). 

Figuur 57  Mate waarin personeel werktempo en uitvoering van werk  
kan bepalen

Bron: NEA 2017, TNO|CBS
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Personeel moet veel werken 

Het personeel in de sector ervaart niet op elk aspect even veel 
regelruimte. Dit gaat samen met een grote werklast. Ruim 70 
procent van het personeel geeft bijvoorbeeld aan altijd of 
vaak veel werk te hebben (zie figuur 58). Een meerderheid van 
het personeel, ruim 56 procent, heeft ook het idee dat zij vaak 
of altijd hard moeten werken. Iets minder vaak hebben zij het 
idee snel te moeten werken, maar nog altijd geeft ruim 38 
procent aan dat hier bij hen vaak of altijd sprake van is.

Figuur 58  Mate waarin personeel hard, veel en snel moet werken

Bron: NEA 2017, TNO|CBS

Grote emotionele betrokkenheid bij werk

De werklast en beperkte regelruimte gaan gepaard met een 
grote emotionele betrokkenheid van het personeel bij hun 
werk. Zo’n 37 procent van het personeel geeft bijvoorbeeld 
aan vaak of altijd emotioneel betrokken te zijn bij hun werk 
(zie figuur 59). Ook wordt het werk door een deel van hen 
nagenoeg altijd als emotioneel veeleisend ervaren (ruim 30 
procent). We zien minder vaak dat het werk het personeel in 
emotioneel moeilijke situaties brengt, maar nog altijd geeft 
zo’n 16 procent van het personeel aan dat hier bij hen vaak of 
altijd sprake van is. 

Figuur 59  Emotionele betrokkenheid bij werk

Bron: NEA 2017, TNO|CBS
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8.4  Werkdruk

De afgelopen periode is veel bericht over de hoge werkdruk 
in het primair onderwijs. In de bovenstaande paragraaf zagen 
we al dat het personeel vaak aangeeft veel en hard te moeten 
werken, terwijl zij over het algemeen weinig regelruimte 
ervaren en emotioneel zeer betrokken en bevlogen zijn. Ook 
uit figuur 60 blijkt dat leraren in de sector over het algemeen 
veel werkdruk ervaren. Bijna 30 procent van hen geeft aan 
zeer veel werkdruk te ervaren, terwijl bijna 54 procent veel 
werkdruk ervaart. Daartegenover staat dat bijna 2 procent 
van de leraren aangeeft weinig tot zeer weinig werkdruk te 
ervaren. Dit aandeel is dus beperkt.

Figuur 60  Ervaren werkdruk leraren primair onderwijs

Bron: Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2016, ministerie van BZK

Negatieve invloed op tevredenheid?

Ook startende leraren ervaren over het algemeen veel 
werkdruk. Wanneer we kijken naar startende leraren uit cohort 
2016, blijkt dat bijna een op de vijf zeer veel werkdruk ervaart, 
terwijl 53 procent van hen veel werkdruk ervaart. 

Dat werkdruk een negatieve invloed kan hebben op de 
tevredenheid van het personeel, blijkt wanneer we in 
meer detail kijken naar de werkdruk onder startende 
leraren. Startende leraren uit 2016 die zeer veel werkdruk 
ervaren, geven hun werktevredenheid gemiddeld een 7. Dit 
rapportcijfer neemt toe, naarmate de werkdruk die ervaren 
wordt daalt. Als een startende leraar niet veel of weinig 
werkdruk ervaart, stijgt het rapportcijfer bijvoorbeeld naar 
een 7,9. En startende leraren die zeer weinig werkdruk 
ervaren, beoordelen hun werk gemiddeld met een 8,3. 
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8.5  Contact met leidinggevenden en collega’s 

De samenwerking met collega’s is één van de aspecten waar 
het personeel in de sector in sterke mate tevreden over is. 
Dat niet alleen de samenwerking met collega’s positief wordt 
beoordeeld, zien we in figuur 61. Daaruit blijkt dat nagenoeg 
al het personeel ook positief oordeelt over de vriendelijkheid 
van hun collega’s en de mate waarin collega’s persoonlijke 
belangstelling voor hen hebben.

Iets minder positief oordeelt het personeel over hun 
leidinggevende, hoewel ook voor de relatie met de 
leidinggevende geldt dat het personeel hier overwegend 
positief over is. Zo geeft bijna 90 procent van het personeel 
aan dat hun leidinggevende aandacht besteedt aan wat zij 
zeggen en geeft ruim 86 procent aan dat hun leidinggevende 
oog heeft voor het welzijn van medewerkers.

Figuur 61  Contact met leidinggevenden en collega’s

Bron: NEA 2017, TNO|CBS
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In de Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2018 worden de 
huidige en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
in het primair onderwijs in kaart gebracht. In deze conclusie 
vindt u de belangrijkste uitkomsten van deze analyse. Hierbij 
maken we onderscheid tussen de uitkomsten op de thema’s 
arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden 
en arbeidsverhoudingen en -relaties. Hieruit blijkt welke 
kansen en bedreigingen zichtbaar zijn op de arbeidsmarkt en 
welke sterktes en zwaktes de arbeidsmarkt kent. Dit biedt niet 
alleen meer inzicht in de strategische kansen en knelpunten 
van de arbeidsmarkt, maar biedt ook meer inzicht in passende 
handelingsstrategieën, bijvoorbeeld voor het voeren van 
arbeidsmarktbeleid. 

Arbeidsmarkt

Een tekort aan leraren?

De arbeidsmarkt voor leraren is de afgelopen jaren in een 
rap tempo veranderd. Was het enkele jaren geleden nog 
moeilijk voor (startende) leraren om een baan in de sector 
te bemachtigen, de komende jaren neemt het tekort aan 
leraren snel toe. Komt het tekort in 2018 naar verwachting uit 
op zo’n 1.300 fte, in 2023 zal dit, zonder beleidswijzigingen, 
oplopen tot ruim 4.600 fte. Het tekort ontstaat doordat 
een aanzienlijk deel van de leraren de sector zal verlaten 
vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, 
terwijl de leerlingendaling minder sterk is dan voorheen. Ook 
zijn er gebieden waar het aantal leerlingen juist zal stijgen. 
Gelijktijdig zien we dat het aanbod van nieuwe leraren, 
bijvoorbeeld vanaf de pabo, onvoldoende is om in de vraag 
naar leraren te voorzien. Hoewel de instroom op de pabo na 
een dip wel licht herstelt, wordt nog altijd een dalend aantal 
pabogediplomeerden voorspeld. Voor studenten die de 
pabo met succes afronden, is het door de tekortproblematiek 
wel eenvoudiger een baan in de sector te krijgen. Dit is 
minder vaak dan voorheen een vervangingsbaan en ook 
hebben starters minder vaak een flexibele aanstelling. Ook 
de arbeidsmarkt voor directiepersoneel en ondersteunend 
personeel lijkt krapper te worden: de vraag naar personeel in 
deze functies is ook al enige tijd stijgende.

Minder WW’ers

De beperkte arbeidsmarktperspectieven in de sector zorgden 
er de afgelopen jaren voor dat het aantal WW-uitkeringen 
in de sector fors toenam. Nu de arbeidsmarkt verandert, 
daalt ook het aantal nieuwe WW-uitkeringen snel, tot ruim 
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4.800 nieuwe uitkeringen in 2017. Sinds 2016 is het aantal 
beëindigde uitkeringen bovendien hoger dan het aantal 
nieuwe uitkeringen, terwijl we voorheen het omgekeerde 
patroon zagen. Wel worden nieuwe WW-uitkeringen, 
die traditiegetrouw vaak worden toegekend rond de 
zomermaanden, nog relatief vaak toegekend aan jongeren. 
Ook beëindigde uitkeringen behoren vaak aan hen toe, wat, 
gezien hun beperkte arbeidsverleden, kan wijzen op een 
beperkt WW-recht.

Feminisering zet door

Het primair onderwijs staat bekend als een sterk 
gefeminiseerde sector. Dit zien we de afgelopen jaren in 
toenemende mate. Zo is het aandeel vrouwen in alle functies 
stijgende, in het bijzonder onder het directiepersoneel. 
Opvallend is daarbij dat de werkgelegenheid voor mannen 
in de sector is gedaald, terwijl de werkgelegenheid onder 
vrouwen in dezelfde periode licht is toegenomen. Dit komt 
waarschijnlijk deels door de leeftijdssamenstelling van 
beide groepen: mannen zijn gemiddeld ouder dan hun 
vrouwelijke collega’s en stromen daardoor relatief vaak uit 
naar pensioen. Ook als we kijken naar andere aspecten is 
het personeelsbestand in de sector scheef opgebouwd. Er is 
geen directe aanleiding dat dit snel zal veranderen, hoewel 
het aandeel instromende mannen op bijvoorbeeld de pabo 
wel langzaam stijgt. Deze stijging lijkt echter onvoldoende 
om grote veranderingen in gang te zetten. De mannen die nu 
in de sector werken, zijn namelijk gemiddeld ouder dan hun 
vrouwelijke collega’s. Zij zullen daardoor eerder uitstromen 
naar pensioen. Ook werken zij vaker dan hun vrouwelijke 
collega’s in een voltijdbaan. Vooral onder vrouwen in de 
leeftijd van 35 tot 45 jaar wordt zeer vaak in deeltijd gewerkt.

Arbeidsvoorwaarden

Functiemixdoelstellingen niet gehaald

De functiemix biedt mogelijkheden om goed functionerende 
leraren extra te belonen en geeft hen de kans om voor de 
klas carrière te maken. In het basisonderwijs is het afgelopen 
jaar slechts een minimaal aandeel leraren gepromoveerd 
naar schaal LB. Mede daardoor zijn de concrete doelen 
voor de functiemix nog niet gehaald. In het speciaal (basis)
onderwijs liggen de realisatiecijfers wel dichterbij de 
afgesproken doelpercentages. In het recent afgesloten 
onderhandelaarsakkoord is afgesproken dat de verplichte 
functiemixpercentages uit de cao worden gehaald. Het 
is de vraag wat dit in de praktijk gaat betekenen voor de 
promotie(criteria) van leraren.

Focus op professionele ontwikkeling?

De afgelopen jaren is sterk ingezet op het versterken van de 
beroepsgroep en de kwaliteit van leraren. Zo staat dit thema 
bijvoorbeeld centraal in de Lerarenagenda. Maar ook de 
professionele ontwikkeling van het overige personeel, zoals 
schoolleiders en bestuurders, staat in toenemende mate in de 
belangstelling. Ondanks het belang van en de belangstelling 
voor dit thema, zien we dat niet al het personeel in de sector 
jaarlijks deelneemt aan professionaliseringsactiviteiten. Zo’n 
66 procent van het personeel in de sector zegt in 2015 deel 
te hebben genomen aan een opleiding of training, terwijl 
ruim een kwart van hen deelneemt aan coaching of intervisie. 
Formele activiteiten blijken dus nog altijd populairder dan 
informele professionaliseringsactiviteiten. Van het personeel
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dat geen opleiding heeft gevolgd, geeft een deel aan hier 
ook geen behoefte aan te hebben. Dat geldt vooral voor 
het ondersteunend personeel. Het is de vraag wat hier de 
oorzaak van is. Desondanks zal ook de komende jaren de 
professionele ontwikkeling van het personeel van belang 
blijven. Zo verandert de omgeving van het primair onderwijs 
snel, waardoor ook kennis en vaardigheden steeds sneller 
verouderen. Tegelijkertijd heeft het personeel vaak wel het 
idee dat hun kennis en vaardigheden goed aansluiten op hun 
werk.

Meer starters krijgen begeleiding

Professionele ontwikkeling is niet alleen van belang voor 
zittend personeel. Ook voor startende leraren is het van 
belang dat zij aan de start van hun loopbaan passende 
begeleiding krijgen. Niet alleen hun kennis en vaardigheden 
worden hierdoor verder ontwikkeld, begeleiding helpt ook 
om uitval te voorkomen. De begeleiding van startende leraren 
blijft echter een punt van aandacht. Hoewel het aandeel 
starters dat begeleiding krijgt stijgt, is de begeleiding nog 
niet op alle scholen structureel vormgegeven. Ook wisselt de 
begeleidingsintensiteit: deze ligt het laagst bij leraren met 
een tijdelijke baan zonder uitzicht op een vast contract en bij 
leraren met een flexibel contract.

Arbeidsomstandigheden

Personeel overwegend tevreden

Het personeel in het primair onderwijs is overall tevreden 
met hun baan. Wel blijven er enkele aandachtspunten. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor de tevredenheid van het personeel 
met de organisatie waar zij werken. Deze tevredenheid valt 
al enkele jaren op rij lager uit dan de baantevredenheid. 
Ook over de hoeveelheid werk is het personeel minder 
vaak tevreden en dat geldt ook voor de beloning en 
loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. 

Ook de ervaren werkdruk in de sector is een blijvend punt 
van aandacht. Een ruime meerderheid van de leraren 
geeft bijvoorbeeld aan veel werkdruk te ervaren en ook 
startende leraren kampen naar verhouding relatief vaak 
met een hoge werkdruk. Bij startende leraren zien we dat 
een hoge werkdruk ook een negatieve invloed heeft op de 
tevredenheid van het personeel. Het is aannemelijk dat ook 
bij meer ervaren leraren een soortgelijk beeld zichtbaar is. 
Zowel de hoge baantevredenheid als de ervaren werkdruk 
in de sector gaan gepaard met een hoge bevlogenheid van 
het personeel. Nagenoeg al het personeel geeft bijvoorbeeld 
aan trots te zijn op het werk dat zij doen. Ook zien we dat 
het personeel in sterke mate emotioneel betrokken is bij het 
werk, terwijl zij niet op elk aspect van hun werk even veel 
regelruimte ervaren.

Hoger verzuim onder ouderen

Een aanzienlijk deel van het personeel in het primair 
onderwijs is ouder dan 55 jaar. Dit zorgt niet enkel voor 
een vervangingsvraag als ouderen uitstromen naar 
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pensioen, maar leidt ook tot vragen over hun duurzame 
inzetbaarheid. Hoe kan er bijvoorbeeld voor gezorgd worden 
dat het personeel gedurende hun hele loopbaan gezond, 
gemotiveerd, met plezier en competent kan werken? Ouderen 
in de sector kennen op dit moment een hoger verzuim dan 
hun jongere collega’s en stromen ook relatief vaak in in een 
van de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Ook verzuimen 
zij gemiddeld langer dan hun jongere collega’s. Het verzuim 
in de sector verschilt ook op scholen van verschillende 
denominaties en op scholen in verschillende regio’s. Ook 
valt op dat het verzuim op grote basisscholen lager is 
dan het verzuim op kleinere basisscholen. Het tegengaan 
van het verzuim in de sector loont niet alleen vanwege 
het bovenstaande vraagstuk, maar draagt ook bij aan het 
verlagen van de vervangingsbehoefte van scholen. En dat is 
in deze tijd, met toenemende lerarentekorten, een wenselijke 
ontwikkeling. Het afgelopen jaar zien we het verzuim in de 
sector, landelijk, al licht dalen. Wel blijft het de vraag of en zo 
ja, hoe, deze daling doorgezet kan worden.

Arbeidsverhoudingen en -relaties

Focus op kwaliteit formeel gesprek

Het voeren van een formeel gesprek met de direct 
leidinggevende geeft niet alleen een belangrijke impuls 
aan de professionalisering van het HRM-beleid op scholen. 
Het gesprek kan ook een (positieve) impuls geven aan de 
onderlinge relatie tussen het personeel op school. Op veel 
scholen wordt dan ook aandacht besteed aan het formele 
gesprek, maar het gesprek is nog niet overal gemeengoed. 
Ook de kwaliteit van de gesprekken loopt uiteen. Bepaalde 
thema’s, zoals de beloning en loopbaan, komen niet altijd 
in een gesprek aan bod. Als thema’s wel besproken worden, 
ontbreekt het soms nog aan concrete afspraken. 

De samenwerking met collega’s is één van de aspecten waar 
het personeel in de sector in sterke mate tevreden over is. 
Ook over de vriendelijkheid van hun collega’s en de mate 
waarin collega’s persoonlijke belangstelling voor hen hebben, 
wordt positief geoordeeld. Iets minder positief zijn zij over de 
leidinggevende, hoewel ook de relatie met de leidinggevende 
overwegend positief wordt beoordeeld.
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Context

Ook veranderingen in maatschappij

Niet alleen de arbeidsmarkt in het primair onderwijs 
verandert. Ook in de omgeving van deze arbeidsmarkt 
zien we veranderingen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
onderwijsinhoud. In toenemende mate wordt het onderwijs 
geïnnoveerd, wordt er gebruik gemaakt van nieuwe 
technologische mogelijkheden en wordt er samengewerkt 
met andere organisaties in de omgeving van de school. Dat 
vraagt het nodige van het personeel, bijvoorbeeld als het 
gaat om hun kennis en vaardigheden. Maar ook buiten het 
onderwijs zien we ontwikkelingen die invloed hebben op de 
arbeidsmarkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aantrekkende

Tot slot

Uit deze arbeidsmarktanalyse blijkt dat de arbeidsmarkt in het 
primair onderwijs een complex samenspel is van verschillende 
interne en externe aspecten. Deze aspecten staan vaak niet 
op zichzelf en kunnen daardoor ook invloed hebben op 
elkaar. Zo worden bepaalde interne ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt, zoals een dalende werkgelegenheid, voor 
een deel veroorzaakt door ontwikkelingen in de omgeving, 
zoals een dalend aantal geboortes. Ook kunnen aspecten die 
relevant zijn voor de arbeidsmarkt, zoals de ervaren werkdruk 
in de sector, niet alleen direct, maar ook indirect, invloed 
hebben op het functioneren van de arbeidsmarkt. Zo zal een 
hoge ervaren werkdruk niet alleen gevolgen hebben voor  
de inzetbaarheid van het personeel, maar bijvoorbeeld ook

economie, waardoor ook in andere sectoren tekorten 
aan personeel ontstaan. Ook het karakter van veel banen 
verandert: werk wordt steeds vaker georganiseerd langs 
de lijnen van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. En 
ook in de maatschappij zelf veranderen de verhoudingen. 
Niet alleen wordt de bevolking steeds diverser, ook zien 
we dat in toenemende mate sprake is van globalisering en 
individualisering. 

Veel van deze ontwikkelingen staan niet op zichzelf. Ook 
volgen ontwikkelingen elkaar vaak in een snel tempo op. Dit 
vraagt het nodige van de sector. Niet alle ontwikkelingen 
liggen bovendien in de directe invloedssfeer van scholen en 
schoolbesturen, terwijl zij vaak wel – direct of indirect – met 
de gevolgen hiervan te maken zullen krijgen. Ook dat vraagt 
het nodige van het absorptievermogen van de sector.

op het imago van de sector in de samenleving, waardoor 
potentieel personeel de sector mogelijk links zal laten liggen. 
Een soortgelijk beeld zien we ook bij het lerarentekort. Er is 
niet een aspect dat dit tekort veroorzaakt, maar een complex 
samenspel aan factoren. Dat maakt het tekort niet eenvoudig 
om op te lossen. Niet alleen moet daardoor gekeken 
worden naar de instroom in de sector vanaf de pabo, maar 
bijvoorbeeld ook naar andere vormen van instroom en naar 
mogelijkheden om zittend personeel aan de sector te binden. 
En ook bij het lerarentekort zien we dat niet alle aspecten in 
de directe invloedssfeer van de overheid, sociale partners of 
van scholen en schoolbesturen liggen.
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Leerlingen

Tabel 3  Ontwikkeling aantal leerlingen primair onderwijs, 2013 – 2017 (x 1.000)

2013 2014 2015 2016 2017

Basisonderwijs 1.476,5 1.457,4 1.443,1 1.427,5 1.414,3

Speciaal basisonderwijs 38,1 36,8 34,7 33,9 34,0

Speciaal onderwijs 31,8 31,1 29,7 29,1 29,8

Voortgezet speciaal onderwijs 39,4 39,9 38,6 37,9 37,6

Totaal 1.585,9 1.565,2 1.546,0 1.528,4 1.515,7

Bron: Onderwijsincijfers.nl

Werkgelegenheid

Tabel 4  Ontwikkeling werkgelegenheid (in fte) primair onderwijs naar functie, 2013 – 2017

2013 2014 2015 2016 2017

IVA Nieuwe uitkeringen 177 215 149 208 195

Beëindigde uitkeringen 84 131 164 147 160

Aantal uitkeringen 1.019 1.209 1.332 1.549 1.749

WGA Nieuwe uitkeringen 480 458 417 533 515

Beëindigde uitkeringen 120 137 166 183 210

Aantal uitkeringen 2.535 2.763 2.843 3.029 3.177

Bron: DUO
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Tabel 5  Ontwikkeling werkgelegenheid (in personen) primair onderwijs naar functie, 2013 – 2017

2013 2014 2015 2016 2017

Directie 10.090,9 9.877,5 9.651,0 9.408,1 9.182,5

Leraren 129.249,6 128.364,5 126.658,1 126.658,1 126.461,7

Onderwijsondersteunend personeel 31.052,7 30.801,5 30.962,6 31.527,7 32.565,2

Leraren in opleiding 197,4 179,2 185,4 151,2 263,3

Onbekend 219,3 77,1 70,1 93,1 71,9

Totaal 170.810,0 169.299,6 167.585,8 167.838,2 168.544,7

Bron: DUO

Samenstelling personeel

Tabel 6  Man-vrouw verdeling personeel primair onderwijs (in fte), 2017

Vrouw Man

Directie 4.434,6 3.999,1

Leraren 77.317,3 14.343,4

Onderwijsondersteunend personeel 16.217,5 4.675,6

Leraren in opleiding 128,8 21,7

Onbekend 34,7 14,3

Totaal 98.133,0 23.054,2

Bron: DUO
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Tabel 7  Leeftijdsverdeling personeel primair onderwijs (in fte), 2017

15 - 25 jaar 25 - 35 jaar 35 - 45 jaar 45 - 55 jaar 55 - 65 jaar
65 jaar en 

ouder

Directie 1,4 332,1 1.713,6 2.343,5 3.861,2 181,8

Leraren 3.818,7 25.955,6 22.028,3 17.536,8 21.759,1 562,2

Onderwijsondersteunend personeel 1.272,7 3.375,3 3.799,0 5.989,6 6.188,9 267,7

Leraren in opleiding 118,6 23,9 4,2 3,9 0,0 0,0

Onbekend 7,1 4,9 9,2 9,2 16,5 2,0

Totaal 5.218,6 29.691,8 27.554,3 25.883,0 31.825,7 1.013,8

Bron: DUO

Instroom pabo

Tabel 8 Instroom pabo, 2013 - 2017

 2012 2013 2014 2015 2016

Opleiding tot leraar basisonderwijs  4.560 4.201 4.143 3.803 3.816

Bron: Vereniging Hogescholen

Diploma’s pabo

Tabel 9  Diploma’s pabo, 2012 - 2016

2013 2014 2015 2016 2017

Opleiding tot leraar basisonderwijs 7.450 7.568 5.045 5.578 5.804

Bron: Vereniging Hogescholen
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Onvervulde vraag

Tabel 10   Onvervulde vraag leraren primair onderwijs (in fte), 2018 - 2023

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Landelijk 1.301 2.191 3.002 3.601 4.024 4.673

Bron: CentERdata

Ziekteverzuim

Tabel 11   Ontwikkeling ziekteverzuim primair onderwijs, 2015 - 2017

2015 2016 2017

Basisonderwijs Onderwijzend personeel 6,3% 6,2% 5,9%

Ondersteunend personeel 6,1% 6,1% 5,9%

Speciaal onderwijs Onderwijzend personeel 7,0% 7,0% 6,7%

Ondersteunend personeel 7,0% 7,2% 6,9%

Bron: DUO
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WIA-uitkeringen

Tabel 12   Ontwikkeling aantal WIA-uitkeringen primair onderwijs, 2013 - 2017

2013 2014 2015 2016 2017

IVA Nieuwe uitkeringen 177 215 149 208 195

Beëindigde uitkeringen 84 131 164 147 160

Aantal uitkeringen 1.019 1.209 1.332 1.549 1.749

WGA Nieuwe uitkeringen 480 458 417 533 515

Beëindigde uitkeringen 120 137 166 183 210

Aantal uitkeringen 2.535 2.763 2.843 3.029 3.177

Bron: Ministerie van BZK

WW-uitkeringen

Tabel 13   Ontwikkeling aantal WW-uitkeringen primair onderwijs, 2013 - 2017

2013 2014 2015 2016 2017

Aantal WW’ers 6.366 6.759 7.834 7.057 6.086

Nieuwe WW-uitkeringen 8.467 8.809 8.472 6.605 4.823

Beëindigde WW-uitkeringen 7.052 8.552 7.405 7.356 5.791

Bron: Ministerie van BZK
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