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IN ÉÉN OOGOPSLAG
Je hebt de vierde Onderwijsatlas in handen. Deze atlas over het primair onderwijs
kun je gebruiken bij de aanpak van arbeidsmarktvraagstukken in onze sector.
Een breed scala aan landkaarten, grafieken en tabellen maken ontwikkelingen in
één oogopslag helder. Je overziet ook meteen wat de arbeidsmarktsituatie is in je
eigen en in andere regio’s. De Onderwijsatlas geeft inzicht in personele tekorten en
behandelt thema’s, zoals sociale zekerheid en verzuim, professionele ontwikkeling
en baantevredenheid. Het Arbeidsmarktplatform PO wil hiermee bijdragen aan een
evenwichtige arbeidsmarkt, zodat scholen kunnen doen waar ze voor staan: goed
onderwijs voor ieder kind.

Andere kennis en instrumenten
Om op verschillende manieren bij te dragen aan het werken in het primair onderwijs, verzamelen en analyseren wij over alle daarvoor belangrijke thema’s cijfers en
trends. We doen regelmatig onderzoek, bijvoorbeeld over het schoolleiderstekort
en over of leraren in deeltijdbanen meer uren willen werken. Kijk daarvoor en
voor de andere activiteiten en ondersteuning aan regio’s op onze website
www.arbeidsmarktplatformpo.nl.
Een instrument lichten we er nu alvast voor je uit. Via het Scenariomodel PO kun
je zelf een berekening maken van de benodigde formatie op je school voor de
komende jaren. Door deze gegevens te combineren met de leerlingenprognose
zie je op tijd of je schoolbestuur of locatie te maken krijgen met over- of ondercapaciteit.
Heb je een suggestie voor een volgende uitgave van de Onderwijsatlas? Wij horen
dit heel graag! Het Arbeidsmarktplatform PO wil met de inzichten uit deze atlas
meehelpen aan een vruchtbare samenwerking in de regio.

Ton Groot Zwaaftink
Voorzitter Arbeidsmarktplatform PO
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1. HET LERARENTEKORT IN BEELD
De arbeidsmarkt in het primair onderwijs is de afgelopen jaren in een rap tempo veranderd. Tot enkele
jaren geleden was het nog moeilijk voor startende leraren om een (vaste) baan in de sector te krijgen,
maar die tijd is nu voorbij. Het lerarentekort in de sector zal de komende jaren snel toenemen. Dit tekort
ontstaat door een combinatie van factoren: een aanzienlijke groep leraren zal de sector gaan 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 toenemen. Tegelijkertijd zien we dat
het aanbod aan nieuwe leraren, vooral vanaf de pabo, onvoldoende is om in de vraag naar leraren te
voorzien en dat de Nederlandse arbeidsmarkt steeds krapper wordt.
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Leerlingen en werkgelegenheid

Verwachtingen voor de toekomst

Ontwikkeling aantal leerlingen en werkgelegenheid primair onderwijs (index: 2014 = 100)

Onvervulde vraag leraren primair onderwijs (in fte)
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Ontwikkeling aantal leerlingen primair onderwijs naar schooltype (index: 2014 = 100)

Leerlingenprognose primair onderwijs (x 1.000)
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Ontwikkeling aantal gediplomeerden pabo
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1. Onvervulde vraag leraren (fte)

2. Ontwikkeling aantal leerlingen

Primair onderwijs 2024 (als %
van de werkgelegenheid)

Basisonderwijs 2013-2018
■ groei: >= 5%
■ groei: < 5%
■ krimp: < 5%
■ krimp: 5 tot 10%
■ krimp: 10 tot 20%
■ krimp: >= 20%

■ >= 6,5%
■ 5,5 tot 6,5%
■ 4,5 tot 5,5%
■ 3,5 tot 4,5%
■ < 3,5%

Tekort loopt snel op
Uit prognoses blijkt dat het lerarentekort in de sector de komende jaren fors zal
toenemen. Komt het tekort in 2019 naar verwachting uit op bijna 1.700 fte, in
2024 zal dit, zonder beleidswijzigingen, oplopen tot ruim 4.880 fte. Dit komt neer
op een ruimschootse verdubbeling van het tekort. Zetten we dit tekort af tegen de
werkgelegenheid in de sector, dan zien we dat de onvervulde vraag in 2024
uitkomt op bijna 6 procent, ten opzichte van 2 procent in 2019.
Hoewel het lerarentekort een landelijk fenomeen is, zal niet elke regio in Nederland
in dezelfde mate te maken krijgen met dit tekort. In 2024 worden de grootste
tekorten, in absolute zin, verwacht in Amsterdam (ruim 510 fte), Rotterdam (ruim
320 fte) en Noordoost-Brabant (ruim 260 fte). Dit wijst op serieuze knelpunten,
maar de omvang van het tekort kan ook te maken hebben met de omvang van de
regio. Om de tekorten in perspectief te plaatsen, kijken we daarom ook naar het
relatieve tekort: het tekort als percentage van de werkgelegenheid. Ook dan zien
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we de grootste knelpunten in Amsterdam en Rotterdam, gevolgd door de Food
Valley en Zeeland. In deze regio’s komt het relatieve tekort in 2024 uit op minimaal
6,5 procent. In Midden-Limburg, Zuid-Holland Centraal en Gorinchem zullen de
relatieve tekorten naar verwachting beperkt zijn. [ZIE KAART 1]

Regionale aanpak lerarentekort
Het magazine ‘Innovaties in het PO’ biedt een mooi overzicht van de opgehaalde kennis en ervaringen binnen het project ‘Regionale innovatieve
pilots lerarentekort’. Wilt u meer weten over de aanpak van het lerarentekort in uw regio? Onze regioadviseurs helpen u graag.

3. Leerlingenprognose

4. Prognose werkgelegenheid leraren (fte)

Basisonderwijs 2018-2023

Primair onderwijs 2019-2024

■ groei: >= 10%
■ groei: 5 tot 10%
■ groei: < 5%
■ krimp: < 5%
■ krimp: 5 tot 10%
■ krimp: >= 10%

■ >= 5%
■ 0 tot 5%
■ -2,5 tot 0%
■ -5 tot -2,5%
■ < -5%

Toename leerlingen?

Uitstroom ouderen

De ontwikkeling van het aantal leerlingen is van belang voor de ontwikkeling van de
werkgelegenheid in de sector. De afgelopen jaren werden veel regio’s in Nederland
geconfronteerd met een dalend aantal basisschoolleerlingen. Vooral de Achterhoek,
het noorden van Limburg en het noorden van Nederland zijn tussen 2013 en 2018
hard getroffen door krimp. In delen van de Randstad en in enkele grote(re) steden
zagen we in deze periode juist een toenemend aantal leerlingen. [ZIE KAART 2]
Die stijging zal de komende jaren in meer regio’s te zien zijn. In veel grote steden en
randgemeenten zal tussen 2018 en 2023 sprake zijn van een groei van 5 tot 10
procent. [ZIE KAART 3] Het stijgende aantal leerlingen zal in deze gebieden zorgen
voor een toenemende vraag naar leraren. Dit zien we onder andere terug in de
verwachte werkgelegenheid. Die zal de komende jaren onder andere in Amsterdam,
Utrecht en Rotterdam en in de regio’s Haaglanden en Food Valley toenemen.

De vraag naar leraren wordt niet alleen bepaald door de ontwikkeling van het
aantal leerlingen. Ook de uitstroom van leraren (onder andere naar pensioen) speelt
een belangrijke rol. Daarnaast kunnen leraren minder gaan werken of een andere
functie binnen de sector gaan vervullen, bijvoorbeeld die van schoolleider. De vraag
die hierdoor ontstaat, staat bekend als de vervangingsvraag. Kijken we meer in
detail naar de verwachte vervangingsvraag in 2024, dan zien we dat deze landelijk
uitkomt op circa 4.930 fte. De vervangingsvraag zal niet in elke regio even groot
zijn. In onder andere Zeeland, Utrecht (inclusief de stad Utrecht), Amsterdam,
Almere en de Food Valley zal de vervangingsvraag dit jaar uitkomen op minimaal
6,5 procent van de werkgelegenheid. Onder andere in Twente en in de regio’s
Zwolle, Zuid-Holland Centraal en Midden-Limburg wordt de laagste vervangingsvraag verwacht. Naar verwachting zal de vervangingsvraag in deze regio’s in 2024
uitkomen op minder dan 5 procent. [ZIE KAART 5]

[ZIE KAART 4]
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Dalend aantal gediplomeerden

5. Omvang vervangingsvraag leraren (fte)

Hoewel de instroom op de pabo zich na een flinke dip enigszins lijkt te herstellen,
wordt ook voor de komende jaren een dalend aantal gediplomeerden voorspeld.
Naar verwachting zullen er in 2024 zo’n 3.210 gediplomeerden van de pabo
komen, ten opzichte van zo’n 3.390 gediplomeerden in 2019. Deze ontwikkeling
past in een langere trend: al sinds 2005 daalt het aantal gediplomeerden in de
sector. Ook zullen niet alle afgestudeerden in de praktijk kiezen voor een baan in
het primair onderwijs, waardoor de daadwerkelijke instroom in de sector niet alleen
lager zal zijn, maar ook onvoldoende is om in de vraag naar leraren te voorzien.
De afgelopen periode zien we wel dat meer alternatieve routes richting het
leraarschap, zoals zij-instroom, aan populariteit winnen. Het is de vraag wat
deze ontwikkeling betekent voor (de omvang van) het lerarentekort in de sector.

Primair onderwijs 2024 (als %
van de werkgelegenheid)
■ >= 6,5%
■ 5,8 tot 6,5%
■ 5,3 tot 5,8%
■ 5 tot 5,3%
■ < 5%

Meer starters aan het werk, dalende instroom WW
Het lerarentekort heeft grote gevolgen voor de sector. Dat geldt niet alleen voor
de zorgen die in dit kader geuit worden over de kwaliteit van het onderwijs en
de kansengelijkheid van leerlingen, ook op de arbeidsmarkt zelf zien we diverse
gevolgen. Startende leraren hebben, mede door het lerarentekort, bijvoorbeeld
vaker een baan in de sector. Ook combineren zij deze baan minder vaak met een
andere baan, hebben zij vaker een grote baan en hebben zij minder vaak een
flexibele aanstelling. De beperkte arbeidsmarktperspectieven in de sector zorgden
tot enkele jaren terug ook voor een forse stijging van het aantal nieuwe WWuitkeringen in de sector. Recentelijk zien we het aantal nieuwe WW-uitkeringen
echter fors dalen. Ook is het aantal beëindigde uitkeringen hoger dan het aantal
nieuwe uitkeringen, terwijl voorheen het omgekeerde patroon zichtbaar was,
en worden nieuwe uitkeringen minder vaak toegekend aan jongeren. Als gevolg
hiervan is het grootste deel van de WW’ers op dit moment 55 jaar of ouder.
Dit heeft gevolgen voor de beschikbare reserves in de sector.
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6. Ontwikkeling werkgelegenheid leraren (fte)
Basisonderwijs 2013-2018
■ groei: >= 5%
■ groei: < 5%
■ krimp: < 2,5%
■ krimp: 2,5 tot 5%
■ krimp: 5 tot 10%
■ krimp: >= 10%

Forse toename onderwijsondersteunend personeel
Over de tekorten aan ondersteunend personeel en directiepersoneel is op dit
moment minder bekend. Wel zien we dat het aantal vacatures voor zowel het
ondersteunend personeel als het directiepersoneel het afgelopen jaar is toegenomen.
Ook valt de stijging van het aantal ondersteuners in de sector op. Waar het aantal
directieleden in de sector de afgelopen jaren is gedaald, zien we – vooral in het
meest recente jaar – een forse stijging van het aantal ondersteuners in de sector.
In 2018 werken er circa 36.920 ondersteuners in de sector, ten opzichte van zo’n
32.700 in 2017: een toename van bijna 13 procent. Mogelijk hangt deze stijging
samen met de besteding van werkdrukmiddelen in de sector.
Ook het aantal leraren in de sector nam het afgelopen jaar toe, maar deze stijging is
met een toename van zo’n 1 procent minder sterk. Deze stijging betekent ook dat
de ontwikkeling van het aantal leraren in de sector af gaat wijken van de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Beiden gingen altijd min of meer gelijk op, maar waar
het aantal leraren nu stijgt, zien we het aantal leerlingen landelijk nog steeds licht
dalen. Mogelijk hangt deze ontwikkeling samen met de uitstroom van oudere
leraren, waarvoor vaak jongere leraren in de plaats komen, en de besteding van
werkdrukmiddelen in de sector. Ook zien we een forse stijging van het aantal
leraren in opleiding (LIO): van circa 285 in 2017 tot zo’n 440 in 2018. Het is niet
duidelijk wat deze stijging veroorzaakt, maar het is aannemelijk dat ook hier het
lerarentekort een rol speelt.

Bronvermelding
Voor de totstandkoming van dit hoofdstuk zijn de volgende bronnen gebruikt:
• Etalagebestanden leerlingen en personeel primair onderwijs, DUO
• Referentieraming 2018, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
• Scenariomodel PO, Arbeidsmarktplatform PO
• De arbeidsmarkt voor leraren po 2019 - 2024, CentERdata
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2. WIE WERKEN IN HET
PRIMAIR ONDERWIJS?
De kwaliteit van het onderwijs wordt voor een groot deel bepaald door de mensen die er werken.
Leraren (zo’n 73 procent), ondersteunend personeel (circa 21 procent) en directieleden (circa
circa 5
procent) zetten zich dan ook elke dag vol overgave in om het beste uit hun leerlingen te
e halen.
Maar hoe ziet het personeelsbestand in de sector er verder uit? Werken er vooral jongeren
en of
ouderen in het primair onderwijs? En hoe is het gesteld met het aandeel mannen in de sector?
ector?
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Samenstelling personeel

Arbeidsvoorwaarden

Werkgelegenheid primair onderwijs naar functie (in personen), 2018

Aanstellingsomvang personeel primair onderwijs (in personen), 2018
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25.000

1. Gemiddelde leeftijd leraren (in personen)

2. Aandeel oudere leraren, 55-plus (in personen)

3. Aandeel jonge leraren, < 35 jaar (in personen)

Primair onderwijs 2018

Primair onderwijs 2018

Primair onderwijs 2018

■ >= 44 jaar
■ 43,5 tot 44 jaar
■ 43 tot 43,5 jaar
■ 42,5 tot 43 jaar
■ 42 tot 42,5 jaar
■ < 42 jaar

■ >= 25%
■ 24 tot 25%
■ 23 tot 24%
■ 21 tot 23%
■ < 21%

■ >= 33%
■ 31 tot 33%
■ 30 tot 31%
■ 27 tot 30%
■ < 27%

Vergrijzing neemt af

Aandeel jongeren stijgt

Het onderwijs is een relatief vergrijsde sector. Dat geldt ook voor het primair
onderwijs. Sinds 2015 zien we echter een dalend aandeel 55-plussers in de sector.
Was in 2015 nog bijna 27 procent van het personeel 55-plus, in 2018 is dit aandeel
gedaald tot circa 25 procent. Wel zien we dat meer 65-plussers in de sector blijven
werken. In 2018 werken er bijna 2.300 65-plussers in het primair onderwijs,
ten opzichte van zo’n 430 personen in 2014.

De afnemende vergrijzing in het primair onderwijs gaat gepaard met de instroom
van jongeren in de sector. De afgelopen jaren is het aandeel jongeren (35-minners)
in de sector dan ook gestegen, van ruim 26 procent in 2014 naar ruim 28 procent
in 2018. Onder leraren is het grootste aandeel jongeren werkzaam: zo’n 31 procent
van de leraren is jonger dan 35 jaar. In grote delen van de Randstad, zoals de regio’s
Haaglanden en Rijnmond en de stad Utrecht, komt het aandeel jonge leraren uit
boven het landelijk gemiddelde, maar ook in Zuidoost-Brabant en Rivierenland is
een relatief groot aandeel jonge leraren werkzaam. In onder andere de Westelijke
Mijnstreek en in Maastricht Mergelland is het aandeel jonge leraren juist beperkt.
Eerder zagen we al dat in deze regio’s ook een relatief groot aandeel 55-plussers
voor de klas staat. [ZIE KAART 3]

Niet in elke functie werken evenveel 55-plussers. Het grootste aandeel 55-plussers
vinden we onder het directiepersoneel (ruim 43 procent), op afstand gevolgd door
het ondersteunend personeel (bijna 29 procent) en de leraren in de sector (circa 23
procent). Ook zijn er regionale verschillen. De vergrijzing onder leraren is het sterkst
zichtbaar in delen van Limburg, Noord-Groningen, de provincie Utrecht en
Amsterdam. In deze gebieden is minimaal 25 procent van de leraren 55-plus.
In onder andere Flevoland (exclusief Almere), IJssel en Vecht, Noordwest-Veluwe,
de Vallei en de stad Utrecht werken juist relatief weinig 55-plussers. In deze
gebieden is minder dan 21 procent van de leraren een 55-plusser. [ZIE KAART 2]
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Gemiddelde leeftijd leraren daalt
Het bovenstaande beeld zien we terug in de ontwikkeling van de gemiddelde
leeftijd van leraren. Sinds 2014 vlakt deze af, vooral onder mannen. Gemiddeld zijn

4. Aandeel mannelijke leraren (in personen)

Aandeel leraren per salarisschaal

Aandeel leraren per salarisschaal

Primair onderwijs 2018

Basisonderwijs, 2018

Speciaal basisonderwijs, 2018

■ >= 15%
■ 14 tot 15%
■ 13 tot 14%
■ 12 tot 13%
■ < 12%

0,4%
13,4%
27,6%

0,7%

71,8%

z L10 z L11 z L12

leraren in 2018 42,7 jaar, ten opzichte van 43,4 jaar in 2014. Een dalende gemiddelde leeftijd is niet uniek voor leraren. De afgelopen periode daalde ook de
gemiddelde leeftijd van het directiepersoneel en die van het ondersteunend
personeel. Deze daling hangt samen met de uitstroom van oudere personeelsleden
uit de sector en de instroom van nieuw personeel, dat vaak jonger is.

Feminisering zet door
Het primair onderwijs staat bekend als een sector waarin relatief veel vrouwen
werken. En waar het aantal mannen in de sector de afgelopen jaren is gedaald,
zien we het aantal vrouwen verder stijgen. In 2018 wordt ruim 81 procent van de
werkgelegenheid (in fte) in de sector vervuld door een vrouw. In aantallen personen
loopt dit aandeel verder op, tot bijna 85 procent. Dit verschil wordt veroorzaakt
doordat vrouwen, vaker dan hun mannelijke collega’s, in deeltijd werken.

85,4%

z L10 z L11 z L12

De afgelopen jaren is het aandeel vrouwen in alle functies toegenomen, maar de
grootste stijging zien we onder het directiepersoneel. Was in 2014 nog een kleine
minderheid van het directiepersoneel, zo’n 48 procent, vrouw, in 2018 is dit aandeel
opgelopen tot 57 procent. Dit betekent dat ook in deze functie een groter aandeel
vrouwen dan mannen werkt. Het grootste aandeel vrouwen staat voor de klas:
van alle leraren is ruim 87 procent vrouw.

Grootste aandeel mannen in Limburg
Niet in alle regio’s staat een even groot aandeel vrouwen voor de klas. In grote delen
van Limburg, Amsterdam, Nijmegen, de Achterhoek en Centraal-Groningen ligt het
aandeel mannelijke leraren hoger dan het landelijk gemiddelde. In deze gebieden is
minimaal 15 procent van alle leraren man. In de Randstad staan, met uitzondering
van de grote steden, juist relatief weinig mannen voor de klas. Ook in Rivierenland,
de Vallei en de Stedendriehoek is het aandeel mannen voor de klas beperkt: in deze
regio’s is minder dan 12 procent van de leraren man. [ZIE KAART 4]
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5. Gemiddelde aanstellingsomvang leraren (in personen)

6. Aandeel leraren met grote baan (in personen)

Primair onderwijs 2018

Primair onderwijs 2018

■ >= 0,76
■ 0,74 tot 0,76
■ 0,72 tot 0,74
■ 0,70 tot 0,72
■ < 0,70

■ >= 55%
■ 51 tot 55%
■ 44 tot 51%
■ 41 tot 44%
■ < 41%

Mannen gemiddeld ouder dan vrouwelijke collega’s
Mannelijk personeel is in het primair onderwijs dus fors in de minderheid. De mannen
die in de sector werken, zijn bovendien gemiddeld ouder dan hun vrouwelijke
collega’s. Zo komt de gemiddelde leeftijd van mannelijke leraren in 2018 uit op
44,1 jaar, terwijl hun vrouwelijke collega’s gemiddeld 42,6 jaar zijn. Een soortgelijk
beeld zien we onder het directiepersoneel en het ondersteunend personeel. Wel zijn
de gemiddelden de afgelopen jaren dichter bij elkaar komen te liggen: de gemiddelde leeftijd van mannen is de afgelopen jaren sterker gedaald dan die van hun
vrouwelijke collega’s.

Leraren werken vaker in grote baan
Een groot deel van het personeel in het primair onderwijs werkt in deeltijd. Dit zien
we vooral onder het ondersteunend personeel en onder leraren, terwijl het directie-
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personeel relatief vaak een grote baan heeft. Wel is het directiepersoneel vaker in
deeltijd gaan werken. Als gevolg hiervan is hun gemiddelde aanstellingsomvang de
afgelopen jaren gedaald: van 0,94 fte in 2014 naar 0,91 fte in 2018. Leraren zijn de
afgelopen jaren juist iets vaker in een grote baan gaan werken. Leraren hebben in
het (voortgezet) speciaal onderwijs de hoogste gemiddelde aanstellingsomvang
(0,77 fte), terwijl deze in het basisonderwijs het laagst is (0,72 fte). Ook onder het
directiepersoneel en ondersteunend personeel zien we dat de aanstellingsomvang
gemiddeld het hoogst is in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Oudere mannen werken vaak voltijd
Vrouwen werken vaker dan hun mannelijke collega’s in deeltijd, ook buiten het
onderwijs. In het primair onderwijs werkt circa 8 op de 10 vrouwen in deeltijd, ten
opzichte van ruim een derde van de mannen. Vooral vrouwen in de leeftijd van
35 tot 55 jaar werken in deeltijd, terwijl jonge vrouwen naar verhouding nog relatief

7. Aandeel leraren met tijdelijk dienstverband (in personen)

Ondersteunend personeel heeft vaker tijdelijk
dienstverband

Primair onderwijs 2018

In het primair onderwijs heeft verreweg het grootste deel van het personeel een
vast dienstverband. Dit geldt vaker voor leraren en directiepersoneel dan voor het
ondersteunend personeel. Bovendien is het aandeel ondersteuners met een tijdelijk
dienstverband de afgelopen jaren fors gestegen: van zo’n 12 procent in 2014 tot
een kwart van het personeel in 2018. Deze ontwikkeling hangt waarschijnlijk samen
met de recente stijging van het aantal ondersteuners in de sector. Ook stromen
ouderen mét vast contract uit de sector vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, terwijl instromend personeel vaak eerst een tijdelijk contract
krijgt aangeboden. Ook het directiepersoneel en leraren hebben de afgelopen
jaren vaker een tijdelijk contract gekregen, hoewel de verschillen door de jaren heen
minder groot zijn. Wel zien we duidelijke verschillen tussen de regio’s. Zo hebben
leraren in grote delen van de Randstad relatief vaak een tijdelijk contract (minimaal
14 procent), terwijl leraren in Oost-Groningen, Twente, Nijmegen, Noord-Limburg
en Parkstad Limburg het minst vaak een tijdelijk contract hebben (minder dan
8 procent). [ZIE KAART 7]

■ >= 14%
■ 12 tot 14%
■ 10 tot 12%
■ 8 tot 10%
■ < 8%

Gemiddelde deeltijdfactor personeel primair onderwijs (in personen)
2014

vaak een voltijdsaanstelling hebben. Ook oudere vrouwen werken weer iets vaker
voltijd. Bij de mannen in de sector zien we juist dat jongeren relatief vaak in deeltijd
werken, terwijl 55-plussers vaak een voltijdsaanstelling hebben.

0,94

0,91

Directie

2018

2014

0,73

0,73

Leraren

2018

2014

0,64

Onderwijsondersteunend
personeel

In Randstad en Limburg vaak een grote baan
Kijken we meer in detail naar de aanstellingsomvang van leraren, dan valt op dat
leraren vooral in de grote steden en in delen van Limburg een grote baan hebben.
Minimaal 55 procent van de leraren in deze gebieden heeft een baan van meer
dan 0,8 fte. Aangezien in deze gebieden ook relatief veel mannen en, in sommige
gebieden, veel oudere leraren werken, is dit in lijn met de eerdere bevindingen in
dit hoofdstuk. In de kop van Noord-Holland en in grote delen van Zuid-Holland,
Overijssel, Utrecht en Gelderland zien we een relatief laag aandeel leraren met
een grote baan. [ZIE KAART 6]

Bronvermelding
Voor de totstandkoming van dit hoofdstuk zijn de volgende bronnen gebruikt:
• Etalagebestanden personeel primair onderwijs, DUO
• Kennisbank Arbeidszaken Publieke Sector, Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
• https://database.functiemix.nl/, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
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0,65 2018

3. STRAKS VOOR DE KLAS
Om als leraar in de sector te mogen werken is een afgeronde opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo) nodig. De pabo speelt daardoor een belangrijke rol op de arbeidsmarkt
als ‘leverancier’ van nieuwe leraren. De kwaliteit van de pabo is dan ook van groot
belang. De pabo’s hebben de afgelopen jaren diverse stappen gezet om hun kwaliteit
verder te versterken, onder meer door de invoering van toelatingstoetsen.
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Instroom en aantal studenten
In 2018 zijn er bijna 850
studenten gestart met de
opleiding Educational Needs,
ten opzichte van circa
1.870 studenten
in 2014.

Instroom pabo
z Deeltijd z Duaal z Voltijd

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2014

2015

2016

2017

Van alle studenten die
in 2018 zijn gestart met de
pabo is bijna 24 procent man,
ten opzichte van ruim
20 procent
in 2014.

2018

Instroom pabo naar vooropleiding

Gediplomeerden

2014

2018

11,6%
2,4%

Aantal diploma’s pabo

13,6%
0,9%

0,6%

4.300

3,3%

4.200

45,3%

4.100
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35,3%

4.000

27,6%

3.900
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3.600

z havo z hoger onderwijs z mbo z onbekend z overig z vwo

2013

2014

2015

2016

2017

Cohort 2015

Cohort 2016

Cohort 2017

Studenttevredenheid pabo, 2018
Algemene sfeer op je opleiding
Groepsgrootte
Voorbereiding op de beroepsloopbaan
Studie in het algemeen
Docenten van de opleiding
Verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding
Studiefaciliteiten van je opleiding
Praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding
Inhoud van de opleiding
Mate waarin je betrokken wordt bij verbetering opleiding
Uitdagend karakter van de opleiding
Studiebegeleiding
Studieroosters
Toetsing en beoordeling
Informatie vanuit je opleiding
Aandacht voor internationalisering
Studielast

Startende leraren
Begeleiding startende leraren
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z Pabo z Lerarenopleiding voortgezet onderwijs

90%
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1. Aantal pabo-studenten

2. Aantal studenten SEN

3. Aantal gediplomeerden pabo

2014-2018 (index 2014=100)

2014-2018 (index 2014 = 100)

2013-2017 (index 2013=100)

■ >= 110
■ 100 tot 110
■ 90 tot 100
■ 85 tot 90
■ 75 tot 85
■ < 75

■ >= 60
■ 50 tot 60
■ 45 tot 50
■ 35 tot 45
■ < 35

■ >= 110
■ 100 tot 110
■ 90 tot 100
■ 80 tot 90
■ < 80

Na daling lichte stijging instroom
Het aantal studenten dat kiest voor de pabo is de afgelopen
jaren fors gedaald. Startten er in 2014 nog ruim 5.720
studenten met deze opleiding, in 2018 is dit aantal gedaald
tot ruim 4.750 studenten, een daling van 17 procent. Dit
komt vooral door de sterk dalende instroom tussen 2014 en
2015. De aangepaste toelatingseisen worden hier vaak als
oorzaak van gezien, maar ook de conjuncturele ontwikkeling
kan invloed hebben op de instroom. Sindsdien neemt het
aantal studenten dat kiest voor de pabo weer langzaam toe.
In totaal zijn in 2018 ruim 4.750 studenten gestart met deze
opleiding, een stijging van ruim 10 procent ten opzichte van
het voorgaande studiejaar. Dit komt vooral door een toenemend aantal deeltijd- en duale studenten. Tussen 2017
en 2018 nam het aantal deeltijdstudenten met 26 procent
toe, terwijl het aantal duale studenten steeg van 21 naar 77.
Bijna de helft van de instromende studenten heeft eerst de
havo afgerond. Dit aandeel ligt in 2018 iets hoger dan in

2014. In deze periode daalde het aandeel studenten met
een mbo-achtergrond juist fors, mogelijk als gevolg van de
strengere toelatingseisen aan de pabo. Had in 2014 nog ruim
35 procent van de instromende studenten een mbo-achtergrond, in 2018 is dit aandeel teruggelopen tot zo’n 27
procent. Wel neemt het aandeel mbo’ers sinds enkele jaren
weer langzaam toe.

Ruim baan voor PO
‘Ruim baan voor PO’ is het online platform voor
iedereen die in het primair onderwijs wil werken. Met
praktische informatie en verhalen uit het veld willen wij
leraren en mensen die leraar willen worden inspireren
om stappen te zetten in of naar het primair onderwijs.
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Ook daling aantal studenten
Niet alleen het aantal studenten dat kiest voor de pabo is de
afgelopen jaren gedaald, dat geldt ook voor het totaal aantal
studenten aan de pabo. Tussen 2014 en 2018 daalden de
pabo’s zo’n 12 procent in omvang, tot bijna 21.000 studenten. Vooral in het zuiden van Limburg, in delen van Brabant
en het midden van Nederland en in de regio Haaglanden is
het aantal pabostudenten in deze periode sterk afgenomen.
In Flevoland, Roermond en een aanzienlijk deel van
Noord-Nederland steeg het aantal studenten juist.
Een soortgelijke ontwikkeling zien we bij de lerarenopleidingen
voor het speciaal onderwijs (SEN), hoewel de daling bij deze
opleiding een stuk forser is. Tussen 2014 en 2018 is het
aantal studenten aan deze opleiding bijna gehalveerd.
De sterkste daling zien we bij deze opleiding in het noorden
en zuiden van Limburg, in de Achterhoek, IJssel en Vecht en
in Noord-Groningen. [ZIE KAART 1 EN 2]

4. Beroepsrendement pabo, half jaar na afstuderen
Cohort 2016 en 2017
■ >= 92%
■ 90 tot 92%
■ 85 tot 90%
■ < 85%

Tevreden over opleiding
Pabostudenten zijn over het algemeen tevreden over hun
opleiding. Bijna 72 procent van de studenten geeft in 2018
aan tevreden te zijn over hun opleiding, terwijl circa 5
procent hier ontevreden over is. Het meest positief wordt
geoordeeld over de algemene sfeer op de opleiding, de
groepsgrootte en de voorbereiding op de beroepsloopbaan,
terwijl studenten het meest kritisch zijn over de studielast,
de aandacht voor internationalisering en de informatievoorziening vanuit de opleiding. Ook blijkt de tevredenheid
van specifiek paboafgestudeerden per instelling sterk uiteen
te lopen.

Minder gediplomeerden beschikbaar
voor arbeidsmarkt

5. Aandeel mannen op de pabo
2018
■ >= 29%
■ 25 tot 29%
■ 22 tot 25%
■ 20 tot 22%
■ < 20%

In navolging van het aantal studenten is ook het aantal
studenten dat de pabo met een diploma verlaat de afgelopen
jaren gedaald. In totaal zijn in 2017 ruim 3.960 diploma’s
uitgereikt, ten opzichte van circa 4.200 diploma’s in 2013.
Wel neemt het aantal diploma’s de afgelopen jaren weer
langzaam toe. In de regio’s Parkstad Limburg en Maastricht
Mergelland is het aantal gediplomeerden in deze periode
het sterkst gedaald, terwijl in onder andere de Achterhoek,
Weert en Roermond juist sprake is van een stijgend aantal
gediplomeerden. [ZIE KAART 3] Ook de komende jaren zal het
aantal gediplomeerden verder afnemen. In 2024 zijn er naar
verwachting zo’n 3.210 gediplomeerden, ten opzichte van
ruim 3.390 gediplomeerden in 2019.

Betere arbeidsmarktperspectieven voor
afgestudeerden
Tot enkele jaren geleden stond de arbeidsmarktpositie van
paboafgestudeerden onder druk. Als gevolg van de leerlingenkrimp en de dalende werkgelegenheid was het voor veel
startende leraren moeilijk om aan een (vaste) baan in het
onderwijs te komen. Die tijd is voorbij: de afgelopen jaren is
het aandeel afgestudeerden dat in het onderwijs werkt fors
gestegen. Werkte nog zo’n 62 procent van de afgestudeerden
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uit cohort 2013 een half jaar na afstuderen in het onderwijs,
onder afgestudeerden uit 2017 is dit aandeel toegenomen
tot circa 80 procent. Ook hebben afgestudeerden vaker een
reguliere baan en hebben zij minder vaak een flexibel contract.
In de provincies Zeeland, Flevoland en Drenthe werken
afgestudeerden een half jaar na afstuderen relatief vaak in
het onderwijs. In deze provincies is minimaal 92 procent van
de alumni werkzaam in het onderwijs. In Utrecht, Gelderland
en Groningen is het beroepsrendement, met een rendement
van minder dan 85 procent, het laagst van alle provincies.
[ZIE KAART 4]

Begeleiding starters blijft van belang
Door startende leraren te begeleiden, kan hun uitval deels
voorkomen worden. Ook stimuleert de begeleiding van
startende leraren de verdere ontwikkeling van hun kennis en
vaardigheden. Het aandeel startende leraren dat begeleiding
krijgt, is de afgelopen afstudeercohorten licht gestegen.
Kreeg bijna driekwart van de afgestudeerden uit het cohort
2013 nog begeleiding, onder afgestudeerden uit 2017 is dit
aandeel opgelopen tot bijna 84 procent. Ondanks deze
toename betekent dit wel dat nog niet alle startende leraren
in de sector begeleiding krijgen. Ook krijgen starters niet
allemaal in dezelfde mate begeleiding.

Bronvermelding
Voor de totstandkoming van dit hoofdstuk zijn de volgende
bronnen gebruikt:
• Bbo-rom bestanden, DUO
• Feiten en cijfers, Vereniging Hogescholen
• Loopbaanmonitor, CentERdata en MOOZ Onderzoek
• Referentieraming 2018, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap
• Nationale Studenten Enquête 2018, Studiekeuze123

4. VERZUIM & SOCIALE ZEKERHEID
Gezond, duurzaam inzetbaar en vitaal personeel is onmisbaar voor goed onderwijs. Toch kan
het voorkomen dat personeel (tijdelijk) uitvalt, bijvoorbeeld door ziekte. Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid kan personeel in het primair onderwijs onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op (boven)wettelijke voorzieningen. Ook bij werkloosheid heeft het personeel
in de sector in de meeste gevallen recht op een werkloosheidsuitkering.
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Ziekteverzuim
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Meldingsfrequentie en gemiddelde verzuimduur leraren, 2018
Basisonderwijs

Speciaal onderwijs

Basisonderwijs
Meldingsfrequentie

0,9

Speciaal onderwijs
Gemiddelde
verzuimduur

18,7

Meldingsfrequentie

1,0

19,9

Gemiddelde
verzuimduur

Ziekteverzuimpercentage leraren naar leeftijd, 2018
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Het aantal nieuwe
WW-uitkeringen daalt fors.
Kwam het aantal nieuwe
uitkeringen in 2014 nog uit op
ruim 8.800 uitkeringen, in 2018
is dit aantal teruggelopen tot
ruim 3.340 uitkeringen,
een daling van
62 procent.

WIA
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WGA
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Nieuwe WIA-uitkeringen primair onderwijs naar leeftijd, 2017

IVA

40%

Er zijn niet
alleen minder nieuwe
WW-uitkeringen, ook het
aantal beëindigde WW-uitkeringen
daalt sterk. Werden in 2014
nog ruim 8.550 uitkeringen
beëindigd, in 2018 is dit
aantal teruggelopen tot
circa 4.775
uitkeringen.
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1. Ziekteverzuimpercentage onderwijzend personeel

3. Percentage WGA-uitkeringen
(als % van het aantal werkzame personen)

Basisonderwijs 2018
Primair onderwijs 2017
■ >= 6,5%
■ 6,0 tot 6,5%
■ 5,5 tot 6,0%
■ < 5,5%

■ >= 2,0%
■ 1,7 tot 2,0%
■ 1,4 tot 1,7%
■ < 1,4%

klachten, overspannenheid en burn-out (bijna 8 procent).
Een meerderheid van het personeel, bijna 69 procent, heeft
echter niet het idee dat deze klachten het gevolg zijn van
hun werk.

Hoger verzuim onder ouderen
Het ziekteverzuim in de sector hangt niet alleen samen met
iemands functie, ook de leeftijd van het personeel speelt een
belangrijke rol. Zo kennen leraren in het basisonderwijs in de
leeftijd van 55 jaar of ouder een aanzienlijk hoger verzuimpercentage dan hun jongere collega’s. Komt het verzuimpercentage onder 35-minners in 2018 uit op 3,8 procent,
onder 55 – 64 jarigen loopt het verzuim op tot 8,4 procent.
Dit hangt samen met de verzuimduur van ouderen in de
sector: zij verzuimen gemiddeld langer dan hun jongere
collega’s. Dit beeld zien we ook in het speciaal onderwijs.

Laagste verzuim in Zuid-Holland
2. Percentage IVA-uitkeringen
(als % van het aantal werkzame personen)
Primair onderwijs 2017
■ >= 1,3%
■,0 tot 1,3%
■ 0,9 tot 1,0%
■ < 0,9%

Leraren verzuimen minder
De afgelopen periode is het verzuimpercentage van leraren
in het basisonderwijs gedaald. Kwam hun verzuimpercentage
in 2016 nog uit op 6,1 procent, in 2018 is dit gedaald tot
5,8 procent. Ook in alle andere functies zien we een (lichte)
daling van het ziekteverzuim, met uitzondering van het
directiepersoneel in het speciaal onderwijs. Na een daling in
2017 komt hun verzuim in 2018 weer uit op hetzelfde niveau
als in 2016. Evenals in de voorgaande jaren is het verzuim in
het speciaal onderwijs ook in 2018 hoger dan in het basisonderwijs. Dit zien we in alle functies. Waar het verzuimpercentage onder het ondersteunend personeel in het basisonderwijs bijvoorbeeld uitkomt op 5,4 procent, komt dit
percentage in het speciaal onderwijs in hetzelfde jaar uit
op 6,5 procent.
Uit (enquête)onderzoek blijkt dat in de sector vooral wordt
verzuimd1) met griep of verkoudheidsklachten (ruim 39 procent),
gevolgd door overige klachten (bijna 10 procent) en psychische

1) Laatste keer dat verzuimd is, eventueel langer dan een jaar geleden.
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Ook voor het ziekteverzuim in de sector geldt dat er duidelijke
regionale verschillen zijn. Kijken we meer in detail naar deze
verschillen, dan valt bijvoorbeeld op dat basisschoolleraren in
de provincie Zuid-Holland (inclusief Rotterdam, maar exclusief
Den Haag) relatief weinig verzuimen. Dat geldt ook voor
leraren in de provincie Friesland. In 2018 verzuimden zij
minder dan 5,5 procent. Hun collega’s in Groningen en
Drenthe kennen, met een verzuimpercentage van minimaal
6,5 procent, het hoogste verzuimpercentage van alle
provincies. [ZIE KAART 1]

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen neemt verder toe
Als personeel gedurende een langere tijd ziek is, kunnen zij
onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een
WIA-uitkering. De WIA bestaat uit twee regelingen: de
Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
(WGA) en de Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam
Arbeidsongeschikten (IVA). Zowel het aantal IVA- als het

aantal WGA-uitkeringen in het primair onderwijs is de afgelopen jaren fors gestegen. De sterkste stijging zien we bij
de IVA: het aantal IVA-uitkeringen nam tussen 2013 en 2017
met bijna 72 procent toe, tot circa 1.750 uitkeringen. Het
aantal WGA-uitkeringen steeg in dezelfde periode met iets
meer dan een kwart, tot ruim 3.175 uitkeringen. Dit betekent
dat bijna 65 procent van de WIA-uitkeringen een WGA-uitkering betreft. Wel is dit aandeel ten opzichte van 2013 licht
gedaald. Dit betekent dat een groter aandeel arbeidsongeschikten in de sector niet of bijna niet meer kan werken,
wat gevolgen heeft voor de beschikbare reserves in de sector.
Verreweg de meeste personen die in 2017 zijn ingestroomd
in de WGA of de IVA zijn 55 jaar of ouder. Dit geldt voor
bijna driekwart van de IVA-uitkeringen, ten opzichte van
iets meer dan de helft van de WGA-uitkeringen.
WGA-uitkeringen vinden we vaker in de Randstad dan in de
andere provincies in Nederland, terwijl het aantal WGA-uitkeringen (als percentage van het aantal werkzame personen)
het laagst is in de provincie Friesland. De verdeling van het
aantal IVA-uitkeringen over de provincies is meer diffuus.
Het hoogste percentage IVA-uitkeringen vinden we in Zeeland,
Groningen en Limburg, het laagste percentage in Flevoland,
Utrecht en Gelderland. In deze provincies ontvangt minder
dan 0,9 procent van het aantal werkzame personen een
IVA-uitkering. [ZIE KAART 2 EN 3]

Sterke daling aantal nieuwe
WW-uitkeringen
Na een periode waarin het aantal nieuwe WW-uitkeringen
in de sector fors is gestegen, is het aantal nieuwe uitkeringen
de afgelopen jaren sterk gedaald. De eerdere stijging hing
onder andere samen met de beperkte arbeidsmarktperspectieven voor leraren in de sector. Dit perspectief is de afgelopen
jaren, onder andere als gevolg van het lerarentekort, fors
verbeterd, met een daling van het aantal nieuwe WW-uitkeringen als gevolg. In 2018 zijn er in totaal ruim 3.340
nieuwe uitkeringen in de sector toegekend, ten opzichte van
ruim 8.800 uitkeringen in 2014. Dit komt neer op een daling

van 62 procent. Het aantal WW’ers piekt nog wel in het derde
kwartaal, rond de zomervakantie, hoewel deze piek door de
jaren heen minder sterk wordt. Waar er voorheen meer
nieuwe uitkeringen bijkwamen dan er beëindigd werden, is
ook dit beeld recentelijk omgeslagen. Wel daalt het aantal
beëindigde uitkeringen al enkele jaren op rij. Het is goed
mogelijk dat er, door de forse daling van het aantal WW’ers,
ook minder uitkeringen beëindigd kunnen worden.

4. Aantal WW’ers
(als % van het aantal werkzame personen)
Primair onderwijs 2018
■ >= 4,0%
■ 3,0 tot 4,0%
■ 2,0 tot 3,0%
■ < 2%

Door deze ontwikkelingen verandert ook de leeftijdsopbouw
van WW’ers uit het primair onderwijs. Zo daalde het aantal
WW’ers in de leeftijd tot 55 jaar fors, waardoor circa 70 procent
van de WW’ers op dit moment 55 jaar of ouder is. Bijna de
helft van hen is zelfs 60 jaar of ouder. Enkele jaren terug, in
2014, was nog 47 procent van alle WW’ers 55 jaar of ouder.
Deze veranderende samenstelling heeft belangrijke consequenties voor de beschikbare reserves in het primair onderwijs.

Hoogste instroom WW in Groningen
en Friesland
Evenals de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de
tekortproblematiek in de sector, kenmerkt ook de instroom in
de WW zich door regionale verschillen. De hoogste instroom
in de WW zien we in 2018 in de noordelijke provincies, waar
minimaal 2,5 procent van het aantal werkzame personen de
WW instroomt. In het westen van Nederland en de provincie
Zeeland is de instroom in de WW het laagst. In deze provincies
stroomt minder dan 1,5 procent van het aantal werkzame
personen de WW in. Dit betekent dat de reserves in deze
provincies minimaal zijn, terwijl deze provincies ook geconfronteerd worden met aanzienlijke tekorten. [ZIE KAART 5]
Bronvermelding
Voor de totstandkoming van dit hoofdstuk zijn de volgende bronnen
gebruikt:
• Verzuimcijfers primair onderwijs 2018, Vervangingsfonds
• Kennisbank Arbeidszaken Publieke Sector, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018, TNO
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5. Instroom WW
(als % van het aantal werkzame personen)
Primair onderwijs 2018
■ >= 2,5%
■ 2,2 tot 2,5%
■ 1,5 tot 2,2%
■ < 1,5%

5. SCHOLEN & BESTUREN
Het aantal scholen in het primair onderwijs blijft teruglopen. Waren er in 2014
nog ruim 7.150 scholen in de sector, in 2018 is dit aantal gedaald tot bijna
6.740. Wel loopt de krimp, net zoals de daling van het aantal leerlingen,
langzaam terug. Afhankelijk van de situatie zien we verschillende aanpakken
bij krimp, zoals het sluiten van nevenvestigingen of fusies tussen scholen.
In totaal zijn er in 2018 ruim 6.200 basisscholen, ruim 270 scholen voor speciaal
basisonderwijs en 265 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de sector.
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Scholen en besturen
Ontwikkeling aantal vestigingen, scholen en besturen primair onderwijs (index: 2014 = 100)

Verdeling besturen primair onderwijs
naar denominatie, 2018

102

Verdeling besturen primair onderwijs naar
aantal leerlingen, 2018

100
98

21,2%

96

14,1%
26,3%

26,8%

16,3%

94
92

19,3%

90

17,2%

17,9%

29,1%
2014

2015

2016

2017

11,9%

2018

z Vestigingen z Scholen z Besturen
z openbaar z rooms-katholiek z protestants-christelijk
z algemeen bijzonder z overig bijzonder

z Minder dan 250 z 250 - 499 z 500 - 999
z 1.000 - 1.999 z 2.000 of meer

Ontwikkeling aantal scholen primair onderwijs naar schooltype
Aandeel zwakke en zeer zwakke scholen, 2019

7.500
7.200

Basisonderwijs

6.900
6.600

Speciaal basisonderwijs

6.300
6.000

(Voortgezet) speciaal
basisonderwijs

5.700

97%
2014

2015

2016

2017

2018

98%

98%

z Basisonderwijs z Speciaal basisonderwijs z (Voortgezet) speciaal onderwijs

Onderwijsachterstanden
Gemiddelde schoolgrootte primair onderwijs
naar schooltype

Bijna 42 procent
van de schoolbesturen
in het primair
onderwijs is
eenpitter.

2014

2014

2014

222,5

127,9

222,5

Aandeel gewichtenleerlingen basisonderwijs, 2018
4,0%
4,0%
z 0.00
z 0.30

2018

2018

2018

226,6

128,5

258,2

99%

z Overig z zwak/onvoldoende z Zeer zwak

92,0%

z Basisonderwijs z Speciaal basisonderwijs
z (Voortgezet) speciaal onderwijs
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z 1.20

99%

100%

100%

1. Leerlingdichtheid

2. Aandeel kleine scholen

Basisonderwijs 2018

Basisonderwijs 2018

3. Gemiddelde schoolgrootte
(in aantal leerlingen)

4. Denominatie basisscholen
Grootste richting 2018

Basisonderwijs 2018
■ >= 4.000
■ 2.000 tot 4.000
■ 1.000 tot 2.000
■ 500 tot 1.000
■ 250 tot 500
■ < 250

■ >= 80%
■ 60 tot 80%
■ 40 tot 60%
■ 20 tot 40%
■ < 20%

■ 260 tot 435
■ 220 tot 260
■ 180 tot 220
■ 140 tot 180
■ < 140

Ook daling schoolbesturen
Naast het aantal scholen loopt ook het aantal schoolbesturen in de sector terug.
Deze daling is bovendien sterker dan die van het aantal scholen. In 2018 zijn er in
totaal bijna 1.000 schoolbesturen in de sector, een daling van bijna 9 procent ten
opzichte van 2014. Bijna 42 procent van alle schoolbesturen in de sector is een
eenpitter. Deze besturen hebben één school onder hun hoede, in tegenstelling tot
meerpitters. De afgelopen jaren is het aantal eenpitters sterker gedaald dan het
aantal meerpitters. Ook zien we dat het aandeel grote schoolbesturen is gestegen,
terwijl het aandeel kleine schoolbesturen is gedaald. Deze ontwikkeling wijst op
schaalvergroting in de sector.

Gemiddelde schoolgrootte stijgt
Ook scholen zijn de afgelopen periode in omvang toegenomen. Hadden basisscholen
in 2014 gemiddeld zo’n 222 leerlingen onder hun hoede, in 2018 is dit aantal toegenomen tot ruim 226 leerlingen. Ook deze ontwikkeling bevestigt het eerdere
beeld van schaalvergroting in de sector. Desondanks zijn er in sommige gebieden
ook nog relatief veel kleine basisscholen, die bestaan uit minder dan 145 leerlingen.
Het grootste aandeel kleine basisscholen vinden we in de krimpgebieden, zoals Zeeland
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■ openbaar
■ rooms-katholiek
■ protestantschristelijk
■ algemeen
bijzonder
■ overig
bijzonder

en delen van Noord-Nederland. In deze gebieden is minimaal 80 procent van de
scholen een kleine school. In grote delen van de Randstad zien we juist een beperkt
aandeel kleine scholen. [ZIE KAART 2] Niet alleen is in deze gebieden een klein
aandeel kleine scholen te vinden, scholen zijn in deze regio gemiddeld ook het
grootst. In de grote steden bestaan basisscholen bijvoorbeeld gemiddeld uit 260
tot 435 leerlingen, terwijl scholen in grote delen van Zeeland en het noorden van
Nederland gemiddeld uit minder dan 140 leerlingen bestaan. Veel van de scholen
in de grote steden zullen, vanwege de voorspelde stijging van het aantal leerlingen
in deze steden, waarschijnlijk verder in omvang toenemen. Ook in de provincie
Brabant vinden we relatief veel grote basisscholen. Deze scholen bestaan over het
algemeen uit meer dan 220 leerlingen. [ZIE KAART 3]

Hoge schooldichtheid in Randstad
Niet alleen zijn basisscholen in de Randstad relatief groot, in deze regio zijn ook relatief
veel basisscholen te vinden. In grote delen van de Randstad zijn in een straal van
3 kilometer minimaal 24 scholen gevestigd. Dit betekent dat ouders, leerlingen en
onderwijspersoneel in deze regio veel keuzevrijheid hebben. Minder keuzevrijheid is
er in grote delen van Friesland, Groningen, Flevoland en Zeeland en in het noorden

5. Schooldichtheid

6. Denominatieve diversiteit

7. Aandeel gewichtenleerlingen

8. Gemiddelde achterstandsscore

Basisonderwijs 2018

Basisonderwijs 2018

Basisonderwijs 2018

Basisonderwijs 2018

■ >= 24
■ 12 tot 24
■ 6 tot 12
■ 4 tot 6
■ 2 tot 4
■<2

■ >= 5 denominaties
■ 4 denominaties
■ 3 denominaties
■ 2 denominaties
■ 1 denominatie
■ geen school

■ >= 10%
■ 7 tot 10%
■ 5 tot 7%
■ 3 tot 5%
■ < 3%

■ < 0,4
■ 0,4 tot 0,5
■ 0,5 tot 0,6
■ 0,6 tot 0,8
■ 0,8 tot 1,0
■ >= 1,0

van Limburg. In deze regio’s zijn in een straal van 3 kilometer vaak minder dan
6 scholen gevestigd en in sommige gevallen zelfs minder dan 2. [ZIE KAART 5]
Als in een regio relatief weinig basisscholen gevestigd zijn, heeft dat vaak ook gevolgen
voor de denominatieve diversiteit in de regio. Zo zijn in het zuiden en noorden van
Nederland in een straal van 3 kilometer vaak slechts 1 of 2 denominaties te vinden.
In de Randstad zien we daarentegen veel gebieden waar minimaal 5 verschillende
denominaties zijn. In Groningen en Drenthe zijn basisscholen vaak openbaar, terwijl
basisscholen in het zuiden van Nederland overwegend katholiek zijn. Protestantschristelijke basisscholen vinden we vooral in delen van Friesland, de Stedendriehoek
en Noordwest-Veluwe. [ZIE KAART 6]

Nieuwe regeling onderwijsachterstanden
De financiële middelen voor de aanpak van onderwijsachterstanden in het basisonderwijs zijn de afgelopen jaren verdeeld volgens de ‘gewichtenregeling’. Het
opleidingsniveau van de ouders of verzorgers bepaalde in deze regeling het zogenoemde gewicht dat een school toekende aan een leerling. Om meer rekening te
kunnen houden met andere kenmerken uit de omgeving van het kind, is besloten

het geld voor de aanpak van onderwijsachterstanden via een nieuwe regeling te
verdelen. In de nieuwe regeling bepalen kenmerken zoals het opleidingsniveau van
beide ouders, het herkomstland van de moeder, de verblijfsduur van de moeder in
Nederland, of de ouders in de schuldsanering zitten of niet en het gemiddelde
opleidingsniveau van alle moeders op de school hoe het geld wordt verdeeld. Door
de nieuwe regeling zullen sommige scholen meer geld ontvangen, terwijl anderen
juist minder geld zullen krijgen. Om deze verschillen op te kunnen vangen, geldt er
een overgangsregeling. Op dit moment vinden we de hoogste gemiddelde achterstandsscores in de grote steden, zoals Amsterdam en Rotterdam, en de grensgebieden
met Duitsland (Oost-Groningen, Limburg) en België (Limburg en het zuiden van
Zeeland). Lagere achterstandsscores vinden we in delen van Noord-Brabant, Utrecht
en Overijssel.
Bronvermelding
Voor de totstandkoming van dit hoofdstuk zijn de volgende bronnen gebruikt:
• Bbo-rom bestanden, DUO
• Etalagebestanden leerlingen en adressen primair onderwijs, DUO
• Staat van het Onderwijs 2019, Inspectie van het Onderwijs
• Achterstandsscore, CBS

27

6. TEVREDEN WERKEN
IN HET PRIMAIR ONDERWIJS
Betr
Betrokken,
bevlogen en tevreden personeel vormt de basis voor goed onderwijs. Hoe het
personeel het werk in de sector ervaart, is dan ook van groot belang. Minstens zo belangpers
rijk is de school als professionele organisatie, met aandacht voor bijvoorbeeld de gesprekkencyclus en strategisch meerjarenbeleid. Dit draagt niet alleen bij aan de verdere
ken
professionele ontwikkeling van de school én het personeel, maar ook aan personeel dat
prof
tevreden en bevlogen hun werk kan doen.
tevr
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Tevreden werken in het primair onderwijs

Professionele ontwikkeling en vakmanschap
Belangrijkste doel van opleiding of
cursus volgens personeel in het primair
onderwijs, 2018

Bijna 82 procent van
het personeel in het primair

Mate waarin kennis en vaardigheden
van personeel in het primair onderwijs
aansluiten bij het huidige werk, 2018
4,6%

9,5%

onderwijs is tevreden over hun

24,1%

werk, terwijl ruim 69 procent

23,1%

tevreden is over hun

67,4%

71,4%

arbeidsomstandigheden.
z Om het huidige werk beter te kunnen doen
z Om kunnen gaan met toekomstige veranderingen in
de huidige baan
z Om de kansen op werk in de toekomst te vergroten

z Minder kennis en vaardigheden dan nodig is voor
het werk
z Het sluit goed aan
z Meer kennis en vaardigheden dan nodig is voor het werk

Tevredenheid personeel primair onderwijs (aandeel (zeer) tevreden), 2018
Interessant werk

Mate waarin personeel in het primair onderwijs te maken heeft met
kwalificatieveroudering (aandeel (helemaal) mee eens), 2018

Goede werkzekerheid

Ik beschik over kennis of vaardigheden die ik door
verandering van werkgever niet meer nodig heb

Dienstverband/contractvorm
Mogelijkheid om in deeltijd te werken

Ik gebruik bepaalde kennis of vaardigheden niet
vaak genoeg waardoor ik ze vergeet of verlies

Mogelijkheid om te leren

Ik mis ‘nieuwe’ kennis of vaardigheden die belangrijk
zijn geworden door veranderingen in mijn werk

Reistijd/afstand naar het werk
Vertegenwoordiging van belangen
door personeelsvertegenwoordiging

0%

5%

Goede leidinggevenden
Pensioenregeling
Vertegenwoordiging van belangen
door vakbonden

Driekwart van het
personeel in het primair
onderwijs heeft de afgelopen
twee jaar een opleiding
of cursus gevolgd voor
het werk.

De cao
Mogelijkheid om thuis te werken
Goed salaris
Mogelijkheid om werktijden te bepalen
0%

10% 20%

30%

40%

50%

60% 70%

80% 90% 100%
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10%

15%

20%

25%

30%

Werkdruk en autonomie

Arbo-maatregelen
Welke arbo-maatregelen zijn volgens personeel in het primair onderwijs nodig
ten aanzien van ..., 2018

Ervaren autonomie personeel primair onderwijs (aandeel ‘ja, regelmatig’), 2018
Ik kan verlof opnemen wanneer ik dat wil

... werkdruk, werkstress

Ik kan zelf bepalen op welke tijden ik werk

... emotioneel zwaar werk
Ik kan zelf mijn werktempo regelen
Ik bepaal zelf de volgorde van mijn werkzaamheden

... intimidatie, agressie of geweld door klanten
(ouders, leerlingen e.d.)
... langdurig beeldschermwerk

Ik kan zelf beslissen hoe ik mijn werk uitvoer

... virussen, bacteriën, schimmels

In mijn werk moet ik zelf oplossingen
bedenken om bepaalde dingen te doen

... geluid
... lichamelijk zwaar werk
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

... veiligheid, bedrijfsongevallen
... intimidatie, agressie of geweld door leidinggevende(n) of collega’s
... gevaarlijke stoffen

Ervaren werkdruk personeel primair onderwijs (aandeel ‘vaak of altijd’), 2018

0%

70%

10%

20% 30%

40% 50%

60%

70% 80%

90% 100%

60%

z Niet nodig, het speelt hier niet z Niet nodig, er zijn al voldoende maatregelen z Nodig, genomen maatregelen

50%

zijn onvoldoende z Nodig, er zijn nog geen maatregelen

40%
30%
20%
10%
0%
Ik moet erg snel werken

Ik moet extra hard werken

Ik moet heel veel werk doen

Meerderheid tevreden over werk
Het personeel in het primair onderwijs is overwegend tevreden over hun werk. Bijna 82
procent van het personeel geeft aan hier tevreden over te zijn. Iets minder enthousiast
zijn zij over hun arbeidsomstandigheden: ruim 69 procent van het personeel oordeelt hier
positief over. Het management is hier het meest over te spreken, terwijl leraren hier het
meest kritisch tegenover staan.

Platform Werkdruk
Uw school heeft extra geld gekregen om de werkdruk te verminderen.
Hoe gebruikt u dit geld op de beste manier? Het begint met een gesprek in uw
team: waar komt de werkdruk precies vandaan? Maar hoe komt u in uw team
tot zo’n gesprek? En welke aanpak kiest u?

Er wordt in de sector vooral positief geoordeeld over de inhoud van het werk (bijna 98
procent), de werkzekerheid (ruim 95 procent) en het type dienstverband (circa 95 procent).
Onvrede is er juist over de mogelijkheid om zelf de werktijden te bepalen, het salaris en de
mogelijkheid om thuis te werken. Dit laatste geldt, samen met het eerste baanaspect, in
het bijzonder voor leraren, terwijl deze aspecten deels inherent lijken te zijn aan het werk
in de sector. Over de leidinggevenden oordeelt 86 procent van het personeel positief.

Op het online ‘Platform Werkdruk’ vindt u alles wat u nodig heeft om aan de slag
te gaan met werkdruk: informatie, praktijkverhalen en vooral veel praktische tools.
In vier stappen krijgt u meer grip op de werkdruk binnen uw school.
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... maar wel hoge werkdruk
Hoewel het personeel in het primair onderwijs overwegend tevreden is over hun werk,
ervaart een aanzienlijk deel van hen wel een hoge werkdruk. Zo geeft circa twee derde
van het personeel aan veel te moeten werken. Het management en leraren geven dit
vaker aan dan het overige en ondersteunend personeel. Bijna de helft van het personeel
geeft bovendien aan extra hard te moeten werken, terwijl iets meer dan een derde
aangeeft erg snel te moeten werken. Ook zien we dat een meerderheid van het
personeel regelmatig overwerkt.
Een aanzienlijk deel van het personeel, zo’n 61 procent, ziet graag extra arbo-maatregelen
om de werkdruk in de sector aan te pakken. Er zijn al maatregelen, maar deze lijken
onvoldoende om de werkdruk te verlagen. Nog eens circa 9 procent van het personeel wil
graag aanvullende maatregelen tegen werkdruk, omdat die er in hun geval nog niet zijn.
Ook ten aanzien van het emotioneel zware karakter van het werk vindt ruim 29 procent
van het personeel het wenselijk om maatregelen te treffen, omdat de huidige maatregelen onvoldoende zijn. Recent heeft de sector, in het kader van het werkdrukakkoord,
middelen gekregen om de werkdruk in de sector aan te pakken. Het is goed mogelijk
dat, ten tijde van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018, deze middelen
nog niet (volledig) zijn ingezet.

Zelf oplossingen bedenken

professionele ontwikkeling stimuleert. Vier op de tien medewerkers geven aan dat
dit in grote mate gebeurt. Daarentegen stelt ruim 51 procent van het personeel dat
hier slechts in beperkte mate sprake van is, terwijl dit volgens zo’n 8 procent van
het personeel helemaal niet gebeurt.
Als het personeel een opleiding of cursus volgt, doen zij dit vooral om hun huidige
werk beter te kunnen doen (ruim 67 procent). Bijna een kwart van het personeel
volgde de opleiding om om te kunnen gaan met toekomstige veranderingen in het
werk, terwijl ruim 9 procent de kansen op werk op deze manier wil vergroten.

Kennis en vaardigheden sluiten goed aan
Het personeel in de sector oordeelt ook overwegend positief over de mate waarin
hun kennis en vaardigheden aansluiten bij hun werk. Zo’n 71 procent van het
personeel vindt dit goed aansluiten, terwijl bijna een kwart van het personeel meer
kennis en vaardigheden heeft dan zij nodig hebben voor hun werk. Het overige
personeel geeft aan juist te weinig kennis en vaardigheden te hebben. Ook wordt
in de sector overwegend positief geoordeeld over de mate waarin voldaan kan
worden aan de eisen die het werk aan het personeel stelt. Dit geldt iets sterker
voor de fysieke eisen van het werk (circa 91 procent) dan voor de psychische eisen
(zo’n 85 procent).

Meerderheid volgt opleiding of cursus

Hoewel een meerderheid van het personeel tevreden is over de aansluiting tussen
hun kennis en vaardigheden en het werk, heeft een deel van het personeel in de
sector wel te maken met kwalificatieveroudering. Een op de vijf medewerkers in
de sector geeft aan ‘nieuwe’ kennis en vaardigheden te missen, die belangrijk zijn
geworden door veranderingen in hun werk. Aan de andere kant geeft zo’n 28
procent van het personeel aan bepaalde kennis of vaardigheden niet genoeg te
gebruiken, waardoor zij ze vergeten of verliezen. In beide gevallen is er sprake van
een mismatch tussen de kennis en vaardigheden waarover het personeel beschikt en
de kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

De sleutel voor goed onderwijs ligt bij het personeel in de sector. Hun professionele
ontwikkeling is dan ook van groot belang. Dat dit belang in de sector wordt erkend,
blijkt onder andere uit de scholingsdeelname van het personeel: driekwart van het
personeel heeft de afgelopen twee jaar een opleiding of cursus gevolgd voor het werk.
Het management volgt relatief vaak een opleiding of cursus, terwijl dit onder het overige
en ondersteunend personeel het minst vaak voorkomt. Het personeel in het primair
onderwijs is ook overwegend positief over de mogelijkheden die zij hebben om te leren
(93 procent). Iets minder positief zijn zij over de mate waarin hun leidinggevende hun

Bronvermelding
Voor de totstandkoming van dit hoofdstuk is de volgende bron gebruikt:
• Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018, TNO

De ervaren werkdruk in het primair onderwijs gaat gepaard met een relatief hoge
autonomie. Zo kan bijna driekwart van het personeel zelf oplossingen bedenken tijdens
het werk en geeft meer dan de helft van het personeel aan zelf te kunnen beslissen hoe
zij hun werk doen. Aan de andere kant ervaart slechts een beperkt deel van het personeel
ruimte om zelf de werktijden te bepalen en ook over verlof kan slechts in beperkte mate
zelf beslist worden, wat in lijn is met de eerdere conclusies in dit hoofdstuk.
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COLOFON
Het Arbeidsmarktplatform PO is het expertisecentrum voor de arbeidsmarkt in
het primair onderwijs van de werkgeversorganisatie PO-Raad en de werknemersorganisaties 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.
Wilt u meer informatie over het Arbeidsmarktplatform PO?
Bezoek dan onze website op www.arbeidsmarktplatformpo.nl.
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