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Samenvatting 

Het (dreigende) tekort aan leraren, de professionele ontwikkeling van medewerkers of hun duurzame 
inzetbaarheid: het primair onderwijs staat voor verschillende vraagstukken. Het Arbeidsmarktplatform PO 
ondersteunt scholen en schoolbesturen in de sector bij arbeidsmarktvraagstukken en vraagstukken op het gebied 
van een professionele werkomgeving. De wensen en behoeften van de sector staan hierbij centraal. Om meer 
zicht te krijgen op de wensen en behoeften van de sector, heeft het Arbeidsmarktplatform PO een onderzoek 
uitgevoerd onder medewerkers in het primair onderwijs. In deze samenvatting vindt u de belangrijkste 
bevindingen uit dit onderzoek. 

Bekend, maar ruimte voor verbetering 
Een ruime meerderheid van de respondenten geeft aan in meer of mindere mate bekend te zijn met het 
Arbeidsmarktplatform PO. Het aandeel dat aangeeft goed bekend te zijn met het platform is met bijna 17 procent 
wel beperkt. In totaal geeft ruim 31 procent van de respondenten aan niet bekend te zijn met het 
Arbeidsmarktplatform PO. Dit geldt vaker voor (adjunct)directeuren dan voor bestuurders en HRM-medewerkers. 
De activiteiten van het Arbeidsmarktplatform PO zijn wisselend bekend.  

Bekend maakt bemind? 
Hoewel niet iedereen bekend is met de activiteiten van het Arbeidsmarktplatform PO, zijn scholen en 
schoolbesturen die gebruik maken van deze activiteiten hier wel overwegend tevreden over. Als er sprake is van 
onvrede, is dit vooral omdat het project onvoldoende heeft opgeleverd of niet landde op de werkvloer. Als er geen 
gebruik wordt gemaakt van de activiteiten van het Arbeidsmarktplatform PO is dit vaak vanwege een gebrek aan 
prioriteit in de organisatie of door een gebrek aan tijd.  

Voldoende, goed gekwalificeerd personeel als uitdaging 
De belangrijkste uitdaging voor de sector is, volgens de respondenten, het beschikken over voldoende, goed 
gekwalificeerd personeel. Ook thema’s als de aantrekkelijkheid als werkgever, de werkdruk in de sector, de 
samenstelling van het personeelsbestand (vergrijzing, mannen voor de klas) en de duurzame inzetbaarheid van 
het personeel worden regelmatig als uitdagingen voor de sector genoemd. Veel van deze uitdagingen houden 
verband met elkaar. Zo zorgt de vergrijzing op den duur voor de uitstroom van personeel. Maar ook de ervaren 
werkdruk kan er voor zorgen dat medewerkers de sector verlaten of uitvallen wegens ziekte. Dit draagt op zijn 
beurt weer bij aan het (dreigende) tekort aan personeel in de sector. Een vergelijking met eerder onderzoek onder 
de doelgroep van het Arbeidsmarktplatform PO laat zien dat de als belangrijk ervaren thema’s door de tijd heen 
kunnen veranderen. In dit onderzoek, uit 2013, werd vooral gewezen op het belang van krimp en passend 
onderwijs, terwijl de focus nu meer ligt op voldoende, goed gekwalificeerd personeel.  
 
Focus van het Arbeidsmarktplatform PO 
Dat een thema van belang is, wil niet direct zeggen dat dit een thema is waarop het Arbeidsmarktplatform PO 
zich moet richten. De thema’s waarop het Arbeidsmarktplatform PO zich volgens de respondenten zou moeten 
richten, blijken in de praktijk wel grotendeels te overlappen met de belangrijkste uitdagingen in de sector, maar 
komen niet één op één overeen. Zo wensen scholen en schoolbesturen  ondersteuning op thema’s als voldoende 
(gekwalificeerd) personeel en duurzame inzetbaarheid. Er zijn ook thema’s waarop scholen en schoolbesturen 
ondersteuning wensen, die minder vaak of nauwelijks worden gezien als uitdagingen voor de sector. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor ‘onderwijs anders organiseren’. Zo’n 15 procent van de respondenten geeft aan dat hun 
school(bestuur) geen ondersteuning wenst. Zij krijgen vaak via andere kanalen al de nodigde ondersteuning. 
 
Behoefte aan stimuleren van samenwerking en subsidies 
Het Arbeidsmarktplatform PO kan scholen en schoolbesturen op verschillende manieren ondersteunen, 
bijvoorbeeld door kennisdeling, het aanreiken van instrumenten en tools of door het opzetten en uitvoeren van 
projecten en pilots.	Uit onze peiling blijk dat onder scholen en schoolbesturen de meeste behoefte is aan het 
stimuleren van de samenwerking met de lerarenopleidingen, gevolgd door (ondersteuning bij het aanvragen van) 
subsidies en stimuleringsregelingen. Maar ook aan andere vormen van ondersteuning, zoals kennisdeling en –
verspreiding en het aanreiken van praktijkvoorbeelden en instrumenten, wordt door de sector relatief veel waarde 
gehecht.  
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1. Inleiding 
 
Welke uitdagingen op de arbeidsmarkt zien schoolbestuurders, schoolleiders, HRM-medewerkers en andere 
medewerkers in het primair onderwijs op de sector afkomen? Of het nu gaat om het oplossen van de (dreigende) 
tekorten aan leraren, de professionele ontwikkeling van medewerkers of hun duurzame inzetbaarheid: het 
Arbeidsmarktplatform PO hoort van besturen, directeuren en overige medewerkers in het primair onderwijs graag 
wat zij als de belangrijkste uitdagingen voor de sector zien.  

Het Arbeidsmarktplatform PO is het expertisecentrum voor de arbeidsmarkt in het primair onderwijs van de 
werkgeversorganisatie (PO-Raad) en de werknemersorganisaties (AOb, AVS, CNVO en FvOv) en ondersteunt 
scholen en schoolbesturen in de sector bij arbeidsmarktvraagstukken en vraagstukken op het gebied van een 
professionele werkomgeving. De wensen en behoeften van de sector staan hierbij centraal. 

Om meer zicht te krijgen op deze wensen en behoeften, heeft het Arbeidsmarktplatform PO een onderzoek 
uitgevoerd onder medewerkers in het primair onderwijs. In deze rapportage vindt u de belangrijkste uitkomsten 
van dit onderzoek. De resultaten van dit onderzoek geven mede richting aan het beleid van het 
Arbeidsmarktplatform PO en de activiteiten waarmee het platform de sector de komende periode wil 
ondersteunen. Het onderzoek volgt op een eerdere peiling onder medewerkers in het primair onderwijs in 2013.1 
Waar mogelijk, wordt in dit onderzoek een vergelijking gemaakt met de resultaten uit 2013.  

Onderzoeksverantwoording 
In deze rapportage wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:  

1. In hoeverre zijn medewerkers in het primair onderwijs bekend met (de activiteiten van) het 
Arbeidsmarktplatform PO? 

2. Maken scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs gebruik van deze activiteiten en zo ja, hoe 
tevreden zijn zij dan over deze activiteiten?  

3. Welke wensen leven er onder scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs ten aanzien van de 
dienstverlening van het Arbeidsmarktplatform PO? 

4. Welke arbeidsmarktthema’s zijn op dit moment relevant voor de sector? 
5. Wat is volgens scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs de rol van het Arbeidsmarktplatform PO bij 

deze arbeidsmarktthema’s? 

Voor de beantwoording van deze vragen is een digitale enquête uitgezet onder medewerkers in het primair 
onderwijs, in het bijzonder onder schoolbestuurders, schooldirecteuren en HRM-medewerkers. De enquête is op 
twee manieren onder de doelgroep verspreid: onder het panel van DUO Onderwijsonderzoek en onder lezers van 
de nieuwsbrief en website van het Arbeidsmarktplatform PO.2 De enquête kon ingevuld worden tussen 12 
september en 6 oktober 2017. In totaal hebben 570 respondenten uit het primair onderwijs de enquête volledig 
ingevuld. Het aantal respondenten is voldoende om een representatief beeld te krijgen van alle medewerkers in 
het primair onderwijs. Wel zijn bepaalde functies, zoals directeuren en bestuurders, oververtegenwoordigd in de 
respons, terwijl het aantal leraren dat heeft deelgenomen aan dit onderzoek beperkt is. Meer informatie over de 
respondenten is na te lezen in de bijlage van deze rapportage. 

Rapportage 
De rapportage is opgedeeld in twee delen. In het eerste deel van deze rapportage wordt ingegaan op de 
bekendheid van respondenten met (de activiteiten van) het Arbeidsmarktplatform PO (hoofdstuk 2) en de mate 
waarin zij tevreden zijn over de activiteiten van het Arbeidsmarktplatform PO (hoofdstuk 3). In het tweede deel 
van de rapportage wordt ingegaan op de uitdagingen voor het primair onderwijs (hoofdstuk 4) en de gewenste 
ondersteuning van scholen en schoolbesturen bij het anticiperen op deze uitdagingen (hoofdstuk 5). Elk 
hoofdstuk eindigt met een korte discussie over de belangrijkste resultaten uit het hoofdstuk. De rapportage wordt 
afgesloten met een tabellenbijlage. 

 

																																																													
1 Het huidige onderzoek verschilt qua onderzoeksmethodiek (doelgroep, benadering van de doelgroep en de enquête zelf) 
deels van het onderzoek in 2013. De resultaten van beide onderzoeken zijn daarom niet één op één met elkaar te vergelijken.  
2 Ook de respondenten die via de nieuwsbrief of website de enquête hebben ingevuld, zijn werkzaam in het primair onderwijs. 
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2. Bekendheid  
 
Een ruime meerderheid van de respondenten was voor dit onderzoek al bekend met het Arbeidsmarktplatform 
PO. Voor een groot deel van de respondenten geldt dat zij het platform wel enkel kennen van naam (22 procent) 
of slechts enigszins bekend zijn met het platform (ruim 29 procent). In totaal geeft ruim 31 procent van de 
respondenten aan niet bekend te zijn met het Arbeidsmarktplatform PO, terwijl bijna 17 procent aangeeft goed 
bekend te zijn met het Arbeidsmarktplatform PO (zie grafiek 1).  

In lijn met onze verwachtingen zijn respondenten die via de website en nieuwsbrief van het Arbeidsmarktplatform 
PO hebben deelgenomen aan het onderzoek vaker goed bekend met het Arbeidsmarktplatform PO dan 
respondenten die via DUO Onderwijsonderzoek hebben deelgenomen aan het onderzoek.3 Dit geldt ook voor de 
bekendheid onder bestuurders en HRM-medewerkers in vergelijking met de bekendheid onder 
(adjunct)directeuren. Ook uit het onderzoek in 2013 bleek dat bestuurders vaker bekend zijn met het 
Arbeidsmarktplatform PO dan schoolleiders. Dat hing toen mede samen met het feit dat het Arbeidsmarktplatform 
PO zich voornamelijk op schoolbesturen richtte.  

Communicatie-uitingen dragen bij aan bekendheid 
Respondenten kennen het Arbeidsmarktplatform PO vooral via de communicatie-uitingen van het 
Arbeidsmarktplatform PO zelf. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie die door het Arbeidsmarktplatform PO 
wordt gepubliceerd in (vak)media, op de eigen website en in nieuwsbrieven. Dit beeld bevestigt de conclusies uit 
het voorgaande onderzoek. Toen bleken de website en nieuwsbrief van het Arbeidsmarktplatform PO, samen met 
de onderzoeksrapporten, het meest bekend te zijn onder respondenten. Ook de activiteiten van het 
Arbeidsmarktplatform PO dragen bij aan de bekendheid van het Arbeidsmarktplatform PO in de sector. Zo geven 
verschillende respondenten aan een of meerdere projecten of onderzoeken te kennen of hier gebruik van te 
maken. Respondenten kennen het Arbeidsmarktplatform PO minder vaak van bijeenkomsten. Ook zijn zij slechts 
in beperkte mate door collega’s geattendeerd op het Arbeidsmarktplatform PO. 

Grafiek 1 Bekendheid Arbeidsmarktplatform PO voorafgaand aan enquête (N = 570)

 

Bekendheid activiteiten Arbeidsmarktplatform PO 
Het Arbeidsmarktplatform PO organiseert jaarlijks verschillende activiteiten en stelt instrumenten en 
praktijkvoorbeelden beschikbaar voor de sector. Aan de respondenten die bekend zijn met het 
Arbeidsmarktplatform PO is gevraagd welke activiteiten, instrumenten en praktijkvoorbeelden zij als eerste 
associëren met het Arbeidsmarktplatform PO. Hieruit blijkt dat zij het Arbeidsmarktplatform PO vooral associëren 
met algemene activiteiten, zoals het verstrekken van informatie, kennisdeling en het bieden van ondersteuning. 
Ook activiteiten, instrumenten en praktijkvoorbeelden die te maken hebben met het thema 
arbeidsmarktvraagstukken, in het bijzonder de activiteiten gericht op de aanpak van het lerarentekort, de scan 
meerjarenformatieplan en het project VierSlagLeren, worden vaak geassocieerd met het platform. Dit geldt ook 
voor activiteiten die te maken hebben met het kenniscentrum. Het gaat dan bijvoorbeeld om feiten, cijfers en 
onderzoeken over de arbeidsmarkt, zoals de (regionale) arbeidsmarktanalyses. 

Kijken we naar het gebruik van de communicatiemiddelen van het Arbeidsmarktplatform PO, dan zien we dat de 
meeste respondenten die bekend zijn met het Arbeidsmarktplatform PO aangeven dat hun school(bestuur)  

																																																													
3 Zij hebben de website in het verleden immers bezocht en/of zich geabonneerd op de nieuwsbrief van het 
Arbeidsmarktplatform PO.  

16,8% 

29,5% 

22,1% 

31,6% Ja, goed bekend 

Ja, enigszins bekend 

Ja, enkel van naam 

Nee 



	

9 
	

 
gebruik maakt van de website (51,3 procent), gevolgd door de digitale nieuwsbrief (42,1 procent). Vaak worden 
deze communicatiemiddelen naast elkaar gebruikt. Bijna een derde van de respondenten geeft aan dat hun 
school(bestuur) geen gebruik maakt van de communicatiemiddelen van het Arbeidsmarktplatform PO. 

VierSlagLeren meest bekend 
Wanneer enkele concrete activiteiten van het Arbeidsmarktplatform PO worden voorgelegd aan de respondenten, 
blijkt ook hieruit dat het project VierSlagLeren relatief het meest bekend is (zie grafiek 2).4 Ook wordt er naar 
verhouding vaak deelgenomen aan dit project: bijna 24 procent van de respondenten geeft aan dat hun 
school(bestuur) deelneemt of heeft deelgenomen aan dit project. Opvallend is ook dat dit project onder de 
respondenten bekender is dan het Arbeidsmarktplatform PO zelf. Mogelijk kennen de respondenten dit project 
vooral bij naam en associëren zij het project minder vaak direct met het Arbeidsmarktplatform PO.  

Ook van de (regionale) arbeidsmarktanalyses wordt door scholen en schoolbesturen naar verhouding vaak 
gebruik gemaakt (16,3 procent). Voor alle activiteiten geldt dat de bekendheid onder scholen en schoolbesturen 
nog verder kan worden vergroot. Het minst bekend onder de respondenten zijn de dialoogsessies: bijna driekwart 
van de respondenten geeft aan hier niet bekend mee te zijn. Ook wordt - van alle voorgelegde activiteiten - het 
minst gebruik gemaakt van deze activiteit. Dit is niet heel verwonderlijk, omdat deze activiteit pas recent is 
opgestart.  

Over het algemeen geldt dat de activiteiten van het Arbeidsmarktplatform PO minder vaak bekend zijn onder 
(adjunct)directeuren en vaker bekend zijn onder bestuurders en HRM-medewerkers. Ook geven bestuurders en 
HRM-medewerkers eerder aan dat hun school(bestuur) gebruikt maakt van een of meerdere activiteiten. Dit kan 
bij enkele activiteiten deels worden verklaard door te kijken naar de doelgroep waar zij zich op richten. Zo werd 
de Onderwijsatlas PO voorheen alleen verspreid onder schoolbesturen en niet actief onder scholen. Dit is in het 
najaar van 2017, na verspreiding van deze enquête, voor het eerst wel gebeurd.  

Grafiek 2 Bekendheid activiteiten Arbeidsmarktplatform PO en gebruik door school(bestuur) (N = 570)

 

Geen deelname door gebrek aan prioriteit en tijd  
Aan de respondenten die wel bekend zijn met de activiteiten uit grafiek 2, maar aangeven dat hun school(bestuur) 
hier geen gebruik van maakt, is gevraagd wat hier de reden van is. Uit hun antwoorden blijkt dat de activiteiten 
vaak geen prioriteit hebben in de organisatie of dat ondersteuning vanuit de organisatie ontbreekt (37,5 procent). 
Ook geeft een derde van deze respondenten aan dat het hen ontbreekt aan tijd om deel te nemen aan of gebruik 
te maken van de activiteiten. Slechts 4 procent van de respondenten geeft aan dat het aanbod aan activiteiten 
niet passend is.  

	

	
																																																													
4 Deze vraag is voorgelegd aan alle respondenten, dus ook aan de respondenten die niet bekend zijn met het 
Arbeidsmarktplatform PO. Het is namelijk mogelijk dat zij een concrete activiteit wel van naam kennen, zonder deze te 
associëren met het Arbeidsmarktplatform PO.  
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Discussie  
Dat bijna een derde van de respondenten in dit onderzoek het Arbeidsmarktplatform PO niet kent, laat zien dat er 
op dit punt nog ruimte is voor verbetering. Dat geldt ook voor de mate waarin respondenten goed bekend zijn met 
het Arbeidsmarktplatform PO en de mate waarin zij gebruik maken van de activiteiten. Als de sector wel bekend 
is met het Arbeidsmarktplatform PO, maar geen gebruik maakt van de activiteiten, kan de vraag worden gesteld 
of de sector voldoende op de hoogte is van de activiteiten en of de activiteiten voldoende aansluiten op de 
behoeftes van de sector. Bovendien blijken sommige activiteiten, zoals VierSlagLeren, bekender te zijn dan het 
Arbeidsmarktplatform PO zelf. Dat betekent dat respondenten de activiteiten van het Arbeidsmarktplatform PO 
niet altijd met het platform associëren. In de communicatie met de sector lijkt het daarom van belang te kijken op 
welke manier de bekendheid van het Arbeidsmarktplatform PO verder vergroot kan worden. Het lijkt wenselijk dit 
niet alleen via de eigen communicatiemiddelen te doen, omdat een deel van de respondenten hier (nog) geen 
gebruik van maakt. Het is goed daarbij te kijken op wie het Arbeidsmarktplatform PO zich in de communicatie wil 
richten. Wil het Arbeidsmarktplatform PO zich vooral richten op HRM-ers en bestuurders of bijvoorbeeld ook op 
directeuren en leraren? Het personeel in de sector is, afhankelijk van hun functie, ten tijde van het onderzoek 
namelijk wisselend bekend met Arbeidsmarktplatform PO. Als het Arbeidsmarktplatform PO in de communicatie 
focust op HRM-ers en bestuurders, is de bekendheid al relatief hoog, terwijl hier bij directeuren minder sprake van 
is. 
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3. Tevredenheid 
 
Niet alle respondenten zijn bekend met het Arbeidsmarktplatform PO of maken gebruik van de activiteiten van het 
platform. De scholen en schoolbesturen die wel gebruik maken van het aanbod, zijn hier volgens de 
respondenten overwegend tevreden over (zie grafiek 3). Volgens de respondenten zijn scholen en 
schoolbesturen die deelnemen aan Kom kijken in de klas, gebruik maken van het Scenariomodel PO of 
deelnemen aan of hebben deelgenomen aan VierSlagLeren het meest tevreden. Tussen de 86 en 77 procent van 
de respondenten geeft aan dat hun school(bestuur) (zeer) tevreden is over deze activiteiten.  
 
Bekend maakt bemind 
Ook voor de andere activiteiten geldt dat een ruime meerderheid van de scholen en schoolbesturen (zeer) 
tevreden is. Uitzondering hierop zijn de regionale innovatieve pilots lerarentekort, waar iets minder dan de helft 
aangeeft (zeer) tevreden te zijn. Ook is een, weliswaar beperkt, deel van de scholen en schoolbesturen hier 
ontevreden over (4,2 procent). Dat geldt ook voor de pilots werkdruk (7,7 procent) en het Scenariomodel PO (2 
procent). De ontevreden respondenten geven als toelichting aan dat het project of instrument onvoldoende heeft 
opgeleverd voor hun school(bestuur) of dat het project onvoldoende landde op de werkvloer. 
 
Grafiek 3 Tevredenheid activiteiten Arbeidsmarktplatform PO door school(bestuur) (N = 135 tot N = 11) 

 

Aanbevelen van activiteiten  
Hoewel scholen en schoolbesturen volgens respondenten overwegend tevreden zijn over de voorgelegde 
activiteiten geeft slechts 26 procent van de respondenten aan dat zij de activiteiten van het Arbeidsmarktplatform 
PO ((zeer) waarschijnlijk) zullen aanbevelen aan collega’s of externe relaties (zie grafiek 4). Zo’n 17 procent staat 
hier neutraal tegenover, terwijl zo’n 27 procent aangeeft dat dit (zeer) onwaarschijnlijk is. Het is niet bekend wat 
hier de precieze reden van is. Wel geven medewerkers die relatief bekend zijn met de activiteiten, zoals 
bestuurders en HRM-medewerkers, vaker aan de activiteiten aan te bevelen dan medewerkers die hier minder 
bekend mee zijn, zoals (adjunct)directeuren. De groep respondenten die niet weten of zij de activiteiten zullen 
aanbevelen (bijna 29 procent) bestaat voornamelijk uit respondenten die niet of nauwelijks bekend zijn met het 
Arbeidsmarktplatform PO. 
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Grafiek 4 Hoe waarschijnlijk is het dat respondenten de activiteiten van het Arbeidsmarktplatform PO aanbevelen aan 
collega’s en externe relaties? (N = 488)

 

Kennis Arbeidsmarktplatform PO van meerwaarde 
Omdat niet alle respondenten het Arbeidsmarktplatform PO goed kennen, is het niet voor iedereen mogelijk aan 
te geven wat de toegevoegde waarde van het Arbeidsmarktplatform PO voor de sector is. Degenen die dit wel 
kunnen, zijn vooral enthousiast over de kennis waarover het Arbeidsmarktplatform PO beschikt. Het platform 
wordt door verschillende respondenten omschreven als een bron van relevante informatie. Zo stelt een van de 
respondenten bijvoorbeeld dat “ … er veel kennis en ervaring zit en daar kunnen we ons voordeel mee doen”. 
Ook de ondersteuningsmogelijkheden van het Arbeidsmarktplatform PO in algemene zin en de gesprekspartner 
die het Arbeidsmarktplatform PO is voor scholen, schoolbesturen en andere stakeholders maken het 
Arbeidsmarktplatform PO volgens een deel van de respondenten onderscheidend van andere partijen in het 
primair onderwijs. 
 
Discussie 
In het vorige hoofdstuk beschreven we dat het Arbeidsmarktplatform PO een impuls kan geven aan haar 
bekendheid in de sector en de mate waarin door scholen en schoolbesturen gebruik wordt gemaakt van de 
activiteiten. De resultaten uit dit hoofdstuk versterken dit beeld: respondenten die het Arbeidsmarktplatform PO 
goed kennen en waarvan het school(bestuur) gebruik maakt van de activiteiten zijn namelijk overwegend 
tevreden over (de activiteiten van) het Arbeidsmarktplatform PO. Ook bevelen respondenten die bekend zijn met 
het Arbeidsmarktplatform PO de activiteiten eerder aan aan anderen. Bekend maakt in die zin dus bemind.  
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4. Uitdagingen voor het primair onderwijs 
 
Het beschikken over voldoende, goed gekwalificeerd personeel wordt op dit moment als dé belangrijkste 
uitdaging gezien voor de sector (ruim 320 keer genoemd, zie figuur 1). Vooral het lerarentekort wordt hierbij 
genoemd, maar ook een dreigend tekort aan schoolleiders wordt een enkele keer aangehaald door de 
respondenten. Zo omschrijft een van de respondenten de belangrijkste uitdaging voor de sector als: “Genoeg 
leerkrachten voor de school blijven houden. We kampen nu al met een tekort..”. Er zijn echter ook enkele scholen 
die te maken hebben met krimp en, mede daardoor, het behoud van werkgelegenheid als belangrijke uitdaging 
zien. 
 
Ook andere arbeidsmarkthema’s worden door respondenten regelmatig genoemd als belangrijkste uitdaging voor 
de sector. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aantrekkelijkheid als werkgever (ruim 80 keer genoemd). Respondenten 
wijzen daarbij onder andere op het vraagstuk hoe een school(bestuur) als werkgever personeel kan binden en 
boeien. Dit speelt in het bijzonder in tijden van tekorten op de arbeidsmarkt. De invalproblematiek en de (vulling 
van) vervangingspools (ruim 40 keer genoemd) staat weliswaar net niet in de top 3, maar is ook een veel 
genoemde uitdaging. Deze uitdaging wordt vaak in relatie met het lerarentekort genoemd.  
 
Naast deze uitdagingen komt de ervaren werkdruk in de sector naar voren in de top 3 belangrijkste uitdagingen 
voor de sector (ruim 50 keer genoemd). Deze uitdaging wordt door enkele respondenten in verband gebracht met 
(het voorkomen van) de uitval van personeel en raakt in die zin ook de bovenstaande tekortproblematiek. 
“Beheersing van de werkdruk en het voorkomen van uitval van personeel”, laat een van de respondenten 
bijvoorbeeld weten.  
 
Figuur 1 De belangrijkste uitdaging voor het primair onderwijs volgens school(bestuur) (N = 570)5

	

Andere uitdagingen  
Omdat op de arbeidsmarkt meerdere uitdagingen kunnen spelen, die bovendien met elkaar verband kunnen 
houden, is aan de respondenten gevraagd of hun school(bestuur) nog andere uitdagingen voor de sector ziet op 
het gebied van arbeidsmarkt- en personeelsbeleid dan de uitdaging die zij eerder noemden in figuur 1. Hieruit 
komt een top 3 aan uitdagingen naar voren. De uitkomsten van deze top 3 staan in figuur 2.6  

Deels hebben deze uitdagingen overlap met de uitdagingen die in figuur 1 zijn benoemd als de belangrijkste 
uitdagingen voor de sector. Dit zien we bij de ervaren werkdruk in de sector (circa 170 genoemd). Dit hoeft echter 
niet altijd zo te zijn. Dit geldt voor de overige twee uitdagingen in figuur 2: de samenstelling van het 
personeelsbestand en de duurzame inzetbaarheid van het personeel. Beide uitdagingen worden respectievelijk 
circa 160 keer en 140 keer genoemd als uitdaging voor de sector. Bij de samenstelling van het 
personeelsbestand gaat het om de vergrijzing van het personeel enerzijds en het gebrek aan mannen voor de 
klas en de feminisering van de sector anderzijds. Als gesproken wordt over de duurzame inzetbaarheid van het  
 

																																																													
5 Aan respondenten is met behulp van een open vraag gevraagd wat volgens hun school(bestuur) de belangrijkste uitdaging is 
voor de sector. Om deze antwoorden inzichtelijk te maken, zijn zij geclusterd in verschillende een tiental thema’s. De 
antwoorden die niet in een thema geclusterd konden worden, zijn samen geclusterd tot de categorie ‘overig’. ‘Overig’ wordt niet 
in het figuur weergegeven, maar is wel een van de uitdagingen die in de top 5 van belangrijkste uitdagingen staat. 
6 Ibid. Respondenten kunnen bij deze vraag maximaal drie uitdagingen benoemen. Ook hier zien we dat de categorie ‘overig’ in 
de top 5 staat. Deze uitdaging wordt niet in de figuur weergegeven.  
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personeel wordt ook regelmatig de vergrijzing van het personeel aangehaald. Zo vraagt een van de respondenten 
zich bijvoorbeeld af: ‘Wat te doen met oudere leerkrachten? Hoe houd je ze fit tot 67 jaar?’.  

Kijken we tot slot welke uitdagingen net buiten deze top 3 vallen, dan zien we dat het thema voldoende, goed 
gekwalificeerd personeel de top 3 aanvult. Deze uitdaging wordt in dit kader circa 120 keer genoemd. Deze 
uitdaging werd eerder ook vaak aangehaald als de belangrijkste uitdaging voor de sector en kan daarom, samen 
met de ervaren werkdruk, gezien worden als een van de belangrijkste uitdagingen voor de sector.  

Figuur 2 Andere uitdagingen voor het primair onderwijs volgens school(bestuur) (N = 570, meerdere antwoorden 
mogelijk, maximaal drie uitdagingen)

 

Deze uitdagingen laten zien dat de uitdagingen waar het primair onderwijs mee te maken heeft vaak niet op 
zichzelf staan, maar invloed hebben op elkaar en elkaar in sommige gevallen ook versterken. Als personeel door 
een hoge ervaren werkdruk bijvoorbeeld uitvalt of de sector verlaat, zal dit een negatieve invloed kunnen hebben 
op de aantrekkelijkheid van het beroep en daarmee op het voorspelde lerarentekort. De ervaren werkdruk in de 
sector bleek ook in 2013 al een belangrijk thema. Dit geldt in mindere mate voor de andere thema’s uit figuur 1 en 
2. Zo bleken in 2013 de leerlingenkrimp en passend onderwijs nog twee van de belangrijkste thema’s te zijn. De 
verschuiving van krimp (en overschotten aan personeel) naar het lerarentekort laat goed zien dat de arbeidsmarkt 
in het primair onderwijs in beweging is en dat de uitdagingen waar de sector mee te maken krijgt, door de tijd 
heen kunnen variëren. 
 
Relevante arbeidsmarktthema’s 
Uit de voorgaande alinea’s blijkt welke uitdagingen de sector ziet voor het primair onderwijs als hier spontaan 
naar wordt gevraagd. Aansluitend is door middel van een gesloten vraag aan de respondenten gevraagd hoe 
belangrijk hun school(bestuur) een tiental arbeidsmarktthema’s vindt. Ook uit deze vraag blijkt dat scholen en 
schoolbesturen veel waarde hechten aan het thema voldoende (gekwalificeerd) personeel (zie grafiek 5). Dit 
thema kwam eerder al in figuur 1 en 2 naar voren als één van de belangrijkste uitdagingen voor de sector. Ruim 
72 procent van de respondenten beoordeelt dit thema als zeer belangrijk en nog eens zo’n 22 procent als 
belangrijk. Uitgedrukt in een rapportcijfer wordt aan dit thema gemiddeld bijna een 9 toegekend. Dit thema wordt 
bovendien door nagenoeg alle functiegroepen gezien als het belangrijkste thema. Dit zien we ook in alle regio’s, 
zowel in de regio’s met de sterkste tekortproblematiek als in regio’s met een iets minder sterke 
tekortproblematiek. 

Naast dit thema wordt veel waarde gehecht aan het opleiden van (nieuw) personeel, een thema dat nauw 
verband houdt met voldoende (gekwalificeerd) personeel (gemiddeld rapportcijfer van 8,2). Opvallend is dat dit 
thema eerder aanzienlijk minder vaak spontaan is genoemd door de respondenten. Tot slot zien we dat veel 
waarde wordt gehecht aan de thema’s professionalisering en begeleiding en duurzame inzetbaarheid (gemiddeld 
rapportcijfer van 8,2 en 8,1). Dit laatste thema hangt onder meer samen met de ervaren werkdruk van het 
personeel in de sector, een van de thema’s die eerder in dit hoofdstuk al naar voren kwam als een van de 
belangrijkste uitdagingen voor de sector. 
 

1. Werkdruk     2. Samenstelling personeelsbestand 

3. Duurzame inzetbaarheid 
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Grafiek 5 Mate van belangrijkheid arbeidsmarktthema’s volgens school(bestuur) (N = 570) 

	

Discussie 
Er bestaat op basis van de uitkomsten van dit onderzoek weinig discussie over de belangrijkste uitdaging voor de 
sector: dat is het dreigende tekort aan personeel in het algemeen en aan leraren in het bijzonder. Hoewel deze 
uitdaging met kop en schouders boven de andere uitdagingen uitsteekt, lijkt het wenselijk om als 
Arbeidsmarktplatform PO rekening te houden met de verschillende wensen van scholen en schoolbesturen op dit 
gebied. Of deze er zijn, blijkt niet direct uit dit onderzoek. Wel is het bijvoorbeeld denkbaar dat grote 
schoolbesturen, ten opzichte van eenpitters, bijvoorbeeld andere wensen hebben op dit gebied. Ook zijn er 
scholen die op dit moment nog te maken hebben met een terugloop van het aantal leerlingen, waardoor deze 
scholen zich vermoedelijk minder aangesproken voelen als volledig op dit thema wordt gefocust.   

Naast deze uitdaging spelen er in het primair onderwijs ook uitdagingen die meer raakvlakken hebben met de 
kwaliteit van het werk in de sector. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ervaren werkdruk. Omdat deze uitdagingen ook 
invloed kunnen hebben op arbeidsmarktvraagstukken, zoals het lerarentekort, is het wenselijk om ook aan deze 
thema’s aandacht te besteden. De samenhang tussen de thema’s en daarmee ook de samenhang tussen de 
activiteiten van het Arbeidsmarktplatform PO lijkt daarbij ook van belang, omdat de uitdagingen waar de sector 
voor staat vaak niet op zichzelf staan. Bovendien kunnen de uitdagingen waar de sector voor staat door de tijd 
heen variëren, waardoor het raadzaam is om regelmatig te reflecteren op de ondersteuning die aan de sector 
geboden wordt en geboden kan worden. Ook is het van belang goed zicht te hebben op toekomstige uitdagingen, 
zodat hier in de activiteiten tijdig op geanticipeerd kan worden. 
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5. Gewenste ondersteuning door het Arbeidsmarktplatform PO 
 
Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs op uiteenlopende 
manieren. Kennisdeling, het aanreiken van instrumenten en het opzetten en uitvoeren van projecten en pilots zijn 
hier enkele voorbeelden van. Uit grafiek 6 blijkt dat onder scholen en schoolbesturen in de sector de meeste 
behoefte is aan het stimuleren van de samenwerking met de lerarenopleidingen. Zo’n 52 procent van de 
respondenten geeft aan dat hun school(bestuur) hier (zeer) veel behoefte aan heeft. Ook aan (ondersteuning bij) 
subsidies en stimuleringsregelingen is naar verhouding veel behoefte. Dit bleek eveneens in de meting uit 2013, 
toen de bekendheid van de subsidieregelingen relatief laag was, maar de interesse daarin juist hoog. De 
gewenste ondersteuning verschilt tussen respondenten in diverse functies. Zo hebben scholen en schoolbesturen 
volgens (adjunct)directeuren het meest behoefte aan het stimuleren van de samenwerking met de 
lerarenopleidingen, terwijl bestuurders en HRM-medewerkers juist vaker aangeven dat er behoefte is aan het 
aanreiken van instrumenten, tools en goede praktijkvoorbeelden. 
 
Minder behoefte aan stimuleren regionale samenwerking 
Minder behoefte is er volgens de respondenten aan het stimuleren van de regionale samenwerking om 
gezamenlijk arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken. Desondanks geeft nog bijna 37 procent van de 
respondenten aan dat hun school(bestuur) hier (zeer) veel behoefte aan heeft. Dit geldt ook voor het opzetten en 
uitvoeren van projecten en pilots. Hoewel hier in vergelijking met de andere vormen van ondersteuning minder 
vaak behoefte aan is, geeft nog altijd een grote groep respondenten aan dat hun school(bestuur) hier behoefte 
aan heeft.  
 
Grafiek 6 Behoefte aan ondersteuning door Arbeidsmarktplatform PO volgens school(bestuur) (N = 570)

 
Concretisering van behoeften 
Uit grafiek 6 blijkt aan welke vormen van ondersteuning vooral behoefte is. Om meer zicht te krijgen op de 
behoeften van de sector op dit gebied, is aan de respondenten gevraagd zo concreet mogelijk aan te geven wat 
voor ondersteuning hun school(bestuur) dan wenst. Op basis van hun antwoorden op deze vraag kan het 
volgende worden geconcludeerd: 
• Scholen en schoolbesturen die behoefte hebben aan (ondersteuning bij) subsidies/stimuleringsregelingen 

hebben vooral behoefte aan het in kaart brengen van subsidiemogelijkheden. Ook is er relatief veel behoefte 
aan ondersteuning bij het aanvragen van subsidies en/of het aanreiken van handvatten hiervoor. Meerdere 
respondenten beschrijven dat overzicht in het woud aan informatie ontbreekt, dat formulieren voor subsidies 
te ingewikkeld zijn, evenals de verantwoording na afloop van de subsidieperiode. Zo laat een respondent 
bijvoorbeeld weten regelmatig de mogelijkheden te missen: “Lastig te vinden, veel werk deze in te vullen”.  

• Op het gebied van kennisdeling en kennisverspreiding hebben scholen en schoolbesturen volgens de 
respondenten vooral behoefte aan een (online) aanbod met relevante feiten, cijfers en onderzoeken gericht 
op actuele thema’s. Er is behoefte aan landelijke én regionale informatie, die scholen en schoolbesturen 
helpt bij beleidsvorming en aanzet tot actie. Ook is volgens enkele respondenten behoefte aan 
bijeenkomsten om kennis te delen. 

• Bij het aanreiken van instrumenten/tools en goede praktijkvoorbeelden is vooral behoefte aan tools, 
instrumenten en voorbeelden die eraan bijdragen dat scholen en schoolbesturen niet zelf het wiel hoeven uit 
te vinden. Zij zijn vaak op zoek naar tips en trucs, naar wat werkt en wat niet werkt in de praktijk. Een deel  
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van de respondenten stelt dat hun school(bestuur) vooral behoefte heeft aan inspirerende verhalen, die 
aanzetten tot actie.  

• Op het gebied van het opzetten en uitvoeren van projecten en pilots is vooral behoefte aan enkele concrete 
projecten en pilots, bijvoorbeeld aan projecten en pilots die bijdragen aan innovatie in het onderwijs. Ook 
wordt het continueren van bestaande projecten, zoals VierSlagLeren, door enkele respondenten genoemd. 
Tot slot is, net zoals bij subsidies, ook behoefte aan concrete ondersteuning, bijvoorbeeld bij de 
aanmeldprocedure of gedurende de uitvoering van het project. 

• Het stimuleren van regionale samenwerking zou zich volgens de respondenten vooral moeten richten op het 
begeleiden en faciliteren van regionale samenwerking, zoals eerder gedaan is bij de totstandkoming van de 
regionale transfercentra (RTC’s). Het stimuleren van de samenwerking met de lerarenopleidingen zou zich 
juist moeten richten op het leggen van relevante contacten, het organiseren van bijeenkomsten en deelname 
aan relevante overleggen. Ook wordt met enige regelmaat gewezen op het belang van een goede 
afstemming tussen de praktijk en het werkveld. Ook op dit gebied zou er een rol zijn voor het 
Arbeidsmarktplatform PO.  

Opvallend is dat meerdere respondenten die werkzaam zijn bij een eenpitter en/of kleine school aangeven het 
prettig te vinden als in de ondersteuning ook rekening wordt gehouden met hun (beperkte) omvang. Zo geeft een 
van de respondenten aan het fijn te vinden als “Voorbeelden zo divers mogelijk zijn, dus ook van toepassing op 
zeer kleine scholen”. 
 
De ondersteuningsmogelijkheden in grafiek 6 geven volgens nagenoeg alle respondenten een goed overzicht van 
de ondersteuningsmogelijkheden die het Arbeidsmarktplatform PO de sector kan bieden. Ruim 96 procent van de 
respondenten geeft dan ook aan dat hun school(bestuur) geen andere vorm van ondersteuning wenst. De 
respondenten die dit wel wensen, noemen in dit kader verschillende vormen van ondersteuning, zoals een 
database met benchmarkinformatie en het vervullen van een netwerkfunctie.  

Ondersteuning gericht op voldoende, gekwalificeerd personeel 
Uit deze rapportage bleek eerder welke uitdagingen scholen en schoolbesturen voor de sector zien. Dit zegt 
echter niet direct dat het Arbeidsmarktplatform PO zich volgens de sector ook op deze thema’s moet richten. Uit 
grafiek 7 blijkt op welke thema’s scholen en schoolbesturen ondersteuning wensen van het Arbeidsmarktplatform 
PO. Deze blijken deels te overlappen met de uitdagingen die zij zien voor de sector. Zo wordt vooral 
ondersteuning gewenst op de thema’s voldoende (gekwalificeerd) personeel en duurzame inzetbaarheid, twee 
van de thema’s die eerder al als belangrijke uitdagingen voor het primair onderwijs werden gezien. Bijna vier op 
de tien respondenten geeft aan behoefte te hebben aan ondersteuning op het eerste thema, terwijl een derde van 
de respondenten aangeeft behoefte te hebben aan ondersteuning op het tweede thema. Er zijn ook thema’s 
waarop scholen en schoolbesturen ondersteuning wensen, die minder vaak of nauwelijks worden gezien als 
belangrijke uitdagingen voor de sector. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderwijs anders organiseren en ziekteverzuim 
en sociale zekerheid, hoewel het laatste thema wel raakvlakken kent met de duurzame inzetbaarheid van het 
personeel. 

Wanneer we in meer detail kijken naar de functie van de respondenten, zien we dat bestuurders, bovenschools 
directeuren en (adjunct)directeuren voor een groot deel dezelfde ondersteuningsbehoefte hebben. Concreet 
benoemen zij de duurzame inzetbaarheid van het personeel, onderwijs anders organiseren en voldoende 
(gekwalificeerd) personeel als de drie belangrijkste thema’s waarop de ondersteuning van het 
Arbeidsmarktplatform PO zich moet richten. Deze thema’s komen ook in alle regio’s voor in de top drie, met 
uitzondering van het noorden van Nederland, waar meer waarde wordt gehecht aan professionalisering en 
begeleiding ten koste van onderwijs anders organiseren.  

Enkele respondenten vullen de thema’s uit grafiek 7 nog aan met andere thema’s, zoals de aantrekkelijkheid van 
het vak. Ook dit thema heeft raakvlakken met thema’s zoals voldoende (gekwalificeerd) personeel en 
loopbaanpaden voor het personeel. Ook laten enkele respondenten weten graag te zien dat thema’s in 
samenhang met elkaar worden opgepakt: “De aangegeven thema's zijn allemaal deelgebieden. Op zichzelf zal 
een losstaand thema niet zo heel veel impact hebben. Het primair onderwijs heeft behoefte aan een 
samenhangend geheel aan maatregelen, waarin de financiering van onderwijs personeel gewoon op orde moet 
zijn…”. Tot slot geeft zo’n 15 procent van de respondenten aan dat hun school(bestuur) geen ondersteuning 
wenst van het Arbeidsmarktplatform PO. Vaak krijgen zij via andere wegen al de nodigde ondersteuning. Het zijn 
vooral directeuren en locatieleiders die dit aangeven.  
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Grafiek 7 Thematische ondersteuningsbehoefte Arbeidsmarktplatform PO volgens school(bestuur) (N = 570, meerdere 
antwoorden mogelijk, maximaal drie thema’s) 

	

Discussie 
Hoewel de thema’s waarop scholen en schoolbesturen ondersteuning wensen grotendeels overeenkomen, zien 
we meer variëteit terug in de gewenste ondersteuningsvorm. De wensen en behoeften van de sector verschillen 
niet alleen tussen personen in verschillende functies, maar in sommige gevallen ook tussen eenpitters en grote 
schoolbesturen, kleine scholen en grote scholen en tussen scholen in krimpgebieden en scholen die te maken 
hebben met een (dreigend) tekort aan leraren.7 Er lijkt dus niet één doelgroep te zijn waar het 
Arbeidsmarktplatform PO op kan focussen bij de totstandkoming en uitvoering van activiteiten, tenzij de keuze 
wordt gemaakt te focussen op enkele specifieke doelgroepen. Gelijktijdig bestaat, bij een brede focus, ook meer 
kans op versplintering in de activiteiten. 

Ook lijkt het, op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, goed om als Arbeidsmarktplatform PO regelmatig 
nieuwe (innovatieve) thema’s op te pakken. Zo komt het stimuleren van de samenwerking met de 
lerarenopleidingen nu duidelijk naar voren als ondersteuningsvorm. Dat geldt ook voor thema’s zoals het anders 
organiseren van onderwijs. Dit is volgens de respondenten dan wel niet zozeer een belangrijke uitdaging voor de 
sector, maar zij willen wel graag ondersteuning bij dit thema. Andersom kan dit ook mogelijk zijn: er kunnen ook 
uitdagingen zijn, waarvan scholen zeggen dat zij hier geen ondersteuning op nodig hebben. Een goede 
afstemming tussen vraag en aanbod blijft daarom van belang. Dat geldt tot slot ook voor de wijze waarop invulling 
wordt gegeven aan de activiteiten: er is vooral behoefte aan activiteiten die niet te ingewikkeld en/of tijdrovend 
zijn. Als activiteiten dit niet zijn, bestaat de kans dat scholen en schoolbesturen deze eerder links laten liggen. Dit 
wordt gesteund door eerdere conclusies uit dit onderzoek. Toen bleek bijvoorbeeld dat respondenten die geen 
gebruik maken van de activiteiten deze vaak niet oppakken wegens tijdgebrek. 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
7 Hoewel dit niet expliciet gevraagd is in dit onderzoek, blijkt dit wel uit de toelichtingen die respondenten geven. 
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6. Bijlage 
 
In deze bijlage vindt u meer informatie over de respondenten die hebben deelgenomen aan dit onderzoek. 

Tabel 1 Geslacht (N = 570) 

 
Aantal Percentage 

Vrouw 300 52,6% 

Man 270 47,4% 
 

Tabel 2 Leeftijdsverdeling (N = 570) 

 
Aantal Percentage 

25 t/m 34 jaar 16 2,8% 

35 t/m 44 jaar 113 19,8% 

45 t/m 54 jaar 177 31,1% 

55 jaar of ouder 264 46,3% 
 

Tabel 3 Functie in het primair onderwijs (N = 570)8 

 
Aantal Percentage 

Directeur 314 55,1% 

Bestuurder 72 12,6% 

Personeelsfunctionaris/HRM-medewerker 55 9,6% 

Hoofd personeelszaken/HRM 40 7,0% 

Locatieleider/locatiedirecteur 25 4,4% 

Adjunct directeur 22 3,9% 

Bovenschools directeur/manager 19 3,3% 

Lid centrale directie 6 1,1% 

Leerkracht 4 0,7% 

Onderwijsassistent/leraarondersteuner 2 0,4% 

Anders 11 1,9% 
 

Tabel 4 P(G)MR-lid in het primair onderwijs (N = 570) 

 Aantal Percentage 
Nee 549 96,3% 

Ja 21 3,7% 
 

Tabel 5 Werkzaam in het … (N = 570)9 

 
Aantal Percentage 

Basisonderwijs 536 94,0% 

Speciaal basisonderwijs 22 3,9% 

(Voortgezet) speciaal onderwijs 10 1,8% 

Anders 2 0,4% 
 

	

	

	

																																																													
8 Indien een respondent meerdere functies vervult in het primair onderwijs, is de functie geselecteerd met de grootste 
aanstellingsomvang.  
9 Ibid.  
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Tabel 6 Werkzaam in … (N = 570) 

Regio Aantal Percentage 
Provincie Zuid-Holland (exclusief de steden Rotterdam en Den Haag) 93 16,3% 

Provincie Gelderland 78 13,7% 

Provincie Noord-Brabant 71 12,5% 

Eén van de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht 52 9,1% 

Provincie Overijssel 48 8,4% 

Provincie Noord-Holland (exclusief de stad Amsterdam) 47 8,2% 

Provincie Utrecht (exclusief de stad Utrecht) 40 7,0% 

Provincie Friesland 36 6,3% 

Provincie Limburg 30 5,3% 

Provincie Zeeland 24 4,2% 

Provincie Groningen 20 3,5% 

Provincie Flevoland 16 2,8% 

Provincie Drenthe 15 2,6% 
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