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Samenvatting
De arbeidsmarkt in het primair onderwijs staat onder druk. Bij ongewijzigd beleid en
gelijkblijvende omstandigheden worden binnen afzienbare termijn aanzienlijke tekorten
aan leraren verwacht. Naast instroombevordering in de lerarenopleiding (pabo), zijinstroom in het beroep en inschakelen van de stille reserve is er ook nog een
arbeidspotentieel van leraren dat nu gebruik maakt van sociale zekerheidsregelingen,
zoals de WW of de WIA. Ook beperking van ziekteverzuim zou een bijdrage kunnen
leveren aan het vergroten van het arbeidsvolume voor de sector.
In deze analyse is onderzocht in hoeverre in het primair onderwijs gebruik wordt
gemaakt van WW- en WIA-uitkeringen en hoe het ziekteverzuim in de sector zich
ontwikkelt. Per thema geven wij de belangrijkste conclusies van onze analyses.
Aantal WW’ers daalt
Het aantal WW’ers afkomstig uit het primair onderwijs daalt de afgelopen jaren. In 2015
waren er nog 7.834 WW’ers, in 2017 is dit aantal gedaald tot 6.086. Deze daling hangt
mogelijk samen met de verbeterde economische situatie in Nederland en het (dreigende)
lerarentekort in de sector. Er is een trend in het aantal WW’ers per kwartaal, met een
duidelijke piek in het derde kwartaal. Dit patroon zien we al enkele jaren op rij.
Ouderen hebben vaker WW-uitkering
Het gebruik van de WW hangt af van verschillende baan- en persoonskenmerken. Zo
stijgt het aantal WW’ers naarmate de leeftijd van het personeel toeneemt. Opmerkelijk is
wel dat er een hoge piek zichtbaar is in het aantal nieuwe WW- uitkeringen in de leeftijd
van 25 tot 35 jaar, terwijl in die leeftijdsfase ook de meeste personen weer te maken
krijgen met een beëindigde WW-uitkering. Mogelijk hangt dit samen met de veelal
tijdelijke contracten die worden aangebonden en het beperkte WW-recht dat jongeren
hebben opgebouwd.
Aantal WIA-uitkeringen stijgt
Het aantal WIA-uitkeringen is tussen 2015 en 2017 gestegen tot 4.926 uitkeringen in
2017. De grootste stijging, rond 31 procent, vond plaats bij de IVA-uitkeringen. Hierdoor
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komt het aantal IVA-uitkeringen in 2017 uit op 1.749 uitkeringen, terwijl het aantal
WGA-uitkeringen in datzelfde jaar uitkomt op 3.177. Het arbeidspotentieel zit vooral bij
personen met een WGA-uitkering, hoewel het ook hier de vraag is in hoeverre en op
welke termijn zij kunnen instromen op de arbeidsmarkt. Ook het gebruik van IVA- en
WGA-uitkeringen stijgt met de leeftijd.
Verzuim neemt af
Het ziekteverzuimpercentage in het primair onderwijs is gedaald, van 6,3 procent in 2015
naar 5,9 procent in 2017, wat leidt tot een afnemende vervangingsbehoefte. Verder blijkt
dat er meer verzuimd wordt in het speciaal onderwijs dan in het basisonderwijs. Een
sterke daling zien we in de meldingsfrequentie en ook de gemiddelde verzuimduur is de
afgelopen jaren licht toegenomen. Het nulverzuim is daarentegen toegenomen. Een
groter aandeel van het personeel meldt zich dus gedurende een jaar niet ziek. Vooral het
ondersteunend personeel in het basisonderwijs heeft in 2017 met circa 65 procent een
hoog aandeel nulverzuim.
Verzuim stijgt met leeftijd
Niet al het personeel verzuimt in dezelfde mate. Vooral leeftijd blijkt relevant: des te
ouder het onderwijzend personeel, des te groter het deel van de werktijd dat verloren
gaat door ziekteverzuim. Ouderen melden zich niet alleen vaker ziek, maar ook de
verzuimduur is langer.
Conclusie
Al met al wordt geconcludeerd dat zowel de WW als het ziekteverzuim
aanknopingspunten bevat om extra arbeidsvolume voor de sector te genereren. Dit
(verborgen) potentieel is echter niet dermate omvangrijk dat daarmee de lerarentekorten
kunnen worden opgelost. Daarvoor zal ook blijvend dienen te worden ingezet op andere
maatregelen om de instroom in de opleiding en het beroep te bevorderen, of het
vergroten van de deeltijdfactor.
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WW-uitkeringen
Als een werkgever een dienstverband beëindigt, heeft iemand in de regel recht op een
werkloosheidsuitkering. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand niet verwijtbaar
ontslagen is en het niet op tijd lukt om een nieuwe baan te vinden. Hoeveel personen in
het primair onderwijs maken gebruik van een WW-uitkering? En wie zijn deze personen?
Maken jongeren bijvoorbeeld vaker gebruik van een WW-uitkering dan hun oudere
collega’s? In deze paragraaf geven wij antwoord op deze en andere vragen over WWuitkeringen in het primair onderwijs.

Dalend aantal WW’ers
Sterke afname instroom WW tussen 2015 en 2017
In het primair onderwijs daalt het aantal WW’ers de afgelopen jaren fors 1. Waren er in
2015 nog 7.834 WW’ers, in 2017 is dit teruggelopen tot 6.086 WW’ers (zie figuur 1.1).
Dit komt neer op een afname van 22 procent. Landelijk is het aantal WW’ers in dezelfde
periode met 26 procent gedaald2.
Figuur 1.1 – Aantal WW’ers (op 31-12) en nieuwe en beëindigde WW-uitkeringen primair
onderwijs (2015-2017)
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Minder nieuwe WW-uitkeringen
De afname van het aantal WW’ers in de sector is vooral toe te schrijven aan een daling
van het aantal nieuwe WW-uitkeringen. Er worden sinds 2015 aanzienlijk minder nieuwe
WW-uitkeringen toegekend. In 2015 ging het om 8.472 nieuwe uitkeringen, in 2017 om
4.823 uitkeringen: een daling van ruim 43 procent. Deze daling is mogelijk een gevolg
1

De cijfers gebruikt voor dit gedeelte zijn afkomstig uit de Kennisbank Openbaar Bestuur. De gegevens zijn
afkomstig van het UWV en bewerkt door het ministerie van BKZ. Dit betreft zowel jaargegevens als
kwartaalgegevens.
2
Dit cijfer is afkomstig van CBS Statline. De gegevens zijn afkomstig van UWV.
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van de verbeterde economische situatie in Nederland, waardoor personen minder vaak
aanspraak hoeven te maken op een WW-uitkering3. Specifiek voor het primalr onderwijs
kan het lerarentekort een rol spelen: voor (onderwijs)personeel zonder baan is het
eenvoudiger geworden om aan een baan te komen en zullen zij minder snel instromen in
de WW. Omdat de bovenstaande gegevens over het totale personeel gaan, en daardoor
niet alleen betrekking hebben op leraren, is dat laatste niet met zekerheid te zeggen.
Duur WW vaak minder dan 6 maanden
De grootste groep WW’ers die uitstroomt, heeft maximaal 6 maanden een WW uitkering
ontvangen. In 2017 werden 2.552 uitkeringen beëindigd binnen 6 maanden, dit is 44
procent van alle WW uitkeringen die dat jaar werden beëindigd. Reden voor beëindiging
is in de meeste gevallen het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en
werkhervatting bij de oude organisatie.
Sterke toename WW’ers in derde kwartaal
Niet in elk kwartaal zijn er evenveel WW’ers. (zie figuur 1.2). Vooral in het derde
kwartaal, rond de zomervakantie, worden WW-uitkeringen aangevraagd, terwijl het
aantal WW’ers in het eerste en tweede kwartaal fors lager ligt (zie figuur 1.2). De piek in
het derde kwartaal is de afgelopen jaren weliswaar toegenomen, maar is in de twee
meest recente jaren wel weer iets gedaald.
Figuur 1.2 – Aantal WW’ers primair onderwijs, ultimo kwartaal (2011-2017)
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Bron: Januarinota 2017. Ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2016-2017.
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Persoons- en baankenmerken
Het gebruik van de WW kan afhangen van verschillende baan- en persoonskenmerken en
verschilt naar provincie.
Vrouwen en ouderen vaker WW’er
Uit tabel 1.2 blijkt dat er veel meer vrouwelijke dan mannelijke WW’ers zijn. Dit is niet
verwonderlijk: er werken ook aanzienlijk meer vrouwen dan mannen in de sector.
Ook leeftijd blijkt een relevant kenmerk. Uit tabel 1.2 blijkt ook dat het aantal WW’ers
stijgt, naarmate de leeftijd van het personeel toeneemt. Zo zijn er in 2017 in de
leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar 502 WW’ers. Onder 55-plussers stijgt dit aantal tot
3.784. Opmerkelijk is ook dat relatief veel nieuwe WW-uitkeringen worden toegekend
aan personen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar. In deze leeftijdsklasse hebben ook de
meeste mensen weer te maken met een beëindigde WW-uitkering. Dit heeft mogelijk te
maken met het beperkte WW-recht dat jongeren hebben opgebouwd. Hoewel dit patroon
in de hele periode 2015-2017 zichtbaar is, zwakt het wel af. Dit kan te maken hebben
met de toegenomen arbeidsmarktkansen voor bijvoorbeeld startende leraren4. 78
procent van de paboafgestudeerden uit 2016 heeft een half jaar na het afstuderen een
baan gevonden in het onderwijs. Onder afgestudeerden uit 2013 lag dit percentage nog
op 62 procent. Ook hebben pas afgestudeerden, in tegenstelling tot een aantal jaren
terug, een grotere kans op een reguliere baan, met een vast contract en
voltijdaanstelling.
Regionale verschillen
De arbeidsmarkt in het primair onderwijs heeft een regionaal karakter. Dat betekent ook
dat het lerarentekort niet evenredig over de provincies verdeeld is. Kijken we naar het
WW-gebruik per provincie, dan valt op dat de meeste WW’ers wonen in de provincies
Zuid-Holland en Noord-Brabant, terwijl in Zeeland maar relatief weinig WW’ers wonen.
De tekorten zullen, in absolute zin, de komende jaren het grootst zijn in (delen van)
Zuid-Holland en Noord-Holland5. Afgezet tegen de werkgelegenheid in de verschillende
provincies, blijkt dat er juist in Friesland, Groningen en Limburg relatief veel WW’ers
wonen.

4

Bron: Loopbaanmonitor Onderwijs (2016).
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/10/19/loopbaanmonitor-onderwijs
5
Bron: CentERdata (2018). De arbeidsmarkt voor leraren po 2018-2023. CentERdata: Tilburg.
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Tabel 1.2 – Aantal WW’ers in het primair onderwijs op 31 december 2017, uitgesplitst
naar geslacht, leeftijd en provincie
Totaal

Aantal WW’ers (%)

Totaal

6.086 (100%)

Geslacht
Man

1.697 (28%)

Vrouw

4.389 (72%)

Leeftijd
< 25 jaar
25 tot 35 jaar
35 tot 45 jaar
45 tot 55 jaar
55 of ouder

50 (1%)
502 (8%)
668 (11%)
1.082 (18%)
3.784 (62%)

Provincie
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Onbekend / Buitenland
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435 (7%)
444 (7%)
151 (2%)
583 (10%)
181 (3%)
767 (13%)
416 (17%)
764 (1%)
1.057 (17%)
63 (1%)
870 (14%)
323 (5%)
32 (1%)

WIA-uitkeringen
De WIA bestaat uit twee regelingen: de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk
Arbeidsgeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). De
WGA is er voor mensen die 2 jaar of langer ziek zijn en nu of in de toekomst
(gedeeltelijk) kunnen werken. De IVA is er juist voor mensen die niet of nauwelijks
kunnen werken, met een kleine kans op herstel. Het mogelijke arbeidspotentieel voor het
primair onderwijs zit vooral bij de personen die gebruik maken van de WGA, en minder
bij hen die van de IVA gebruikmaken. Een deel van de personen in de WGA kan mogelijk,
al dan niet met aanpassingen, op termijn weer instromen in de sector.

Aantal WIA-uitkeringen neemt toe
Uit figuur 2.1 blijkt dat zowel het aantal IVA-uitkeringen als het aantal WGA-uitkeringen
tussen 2015 en 2017 is toegenomen6. Dit komt mogelijk doordat de WIA nog steeds in
opbouw is, terwijl de WAO in afbouw is en de WIA geleidelijk de WAO vervangt7. Zo komt
het aantal IVA-uitkeringen in 2017 uit op 1.749 uitkeringen, terwijl in 2015 nog 1.332
uitkeringen werden toegekend aan personen uit het primair onderwijs. Een soortgelijk
beeld zien we bij de WGA, die toenam van 2.843 uitkeringen in 2015 naar 3.177
uitkeringen in 2017. Dat betekent dat meer personen aanspraak maken op een WGAuitkering dan op een IVA-uitkering. Eerder constateerden we al dat het arbeidspotentieel
vooral bij personen met een WGA-uitkering zit. Hoewel zowel het aantal IVA- als WGAuitkeringen tussen 2015 - 2017 is gestegen, is de stijging van het aantal IVA-uitkeringen
met circa 31 procent het grootst. Dat betekent dat naar verhouding meer personen
aanspraak maken op een IVA-uitkering, waar naar verwachting minder concreet
arbeidspotentieel aanwezig is.
Figuur 2.1 – Aantal uitkeringen IVA en WGA primair onderwijs (2015-2017)
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De cijfers gebruikt voor dit gedeelte zijn afkomstig uit de Kennisbank Openbaar Bestuur. De gegevens zijn
afkomstig van het UWV en bewerkt door het ministerie van BKZ.
7
Bron: Januarinota 2017. Ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2016-2017.
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Instroom daalt na stijging
Om een duidelijker beeld te krijgen van het gebruik van de WIA, kijken we ook naar de
WIA-instroom en -uitstroom in de afgelopen jaren. Door de uitstroomgegevens nader te
analyseren en in kaart te brengen wanneer en waarom personen uit de WIA stromen,
kan bijvoorbeeld beter bekeken worden in hoeverre er arbeidspotentieel zit onder
personen die gebruik maken van een WIA-uitkering.
Uit figuur 2.2 wordt duidelijk dat, na een stijging in 2016, de instroom in 2017 weer licht
is gedaald. Dit zien we zowel bij de WGA-uitkeringen als bij de IVA-uitkeringen. In 2017
zijn vanuit het primair onderwijs 195 personen in de IVA ingestroomd, terwijl 515
mensen zijn ingestroomd in de WGA. Ook uit deze gegevens blijkt dat meer personen
gebruik maken van de WGA dan van de IVA.
Psychische problemen en problemen aan het bewegingsapparaat zijn de belangrijkste
oorzaken om in te stromen in de WIA8. Bij oudere werknemers zijn hart- en vaatziekten
eerder reden om niet meer te kunnen werken. Of dit ook geldt voor personen uit het
primair onderwijs, is niet met zekerheid te zeggen.
Figuur 2.2 – Instroom uitkeringen IVA en WGA primair onderwijs (2015-2017)
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Uitstroom WGA toegenomen, uitstroom IVA afgenomen
Uit figuur 2.3 blijkt dat de uitstroom uit de WGA tussen 2015 en 2017 is gestegen, terwijl
de uitstroom uit de IVA in diezelfde periode wat is afgenomen. In totaal zijn er in 2017
370 personen uitgestroomd uit de WIA: 210 uit de WGA en 160 uit de IVA. Doordat de
instroom in de WIA hoger is dan de uitstroom, neemt het aantal WIA-uitkeringen in zijn
totaliteit toe. Reden van uitstroom is in de meeste gevallen het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd of overlijden. Er is een deel dat vanwege herstel uit de WGA
uitstroomt; in 2017 ging dit om 57 mensen in de sector.
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Bron: Arbeidsongeschiktheid naar oorzaak en leeftijd (2013). Volksgezondheidenzorg.info

Figuur 2.3 – Uitstroom uitkeringen IVA en WGA primair onderwijs (2015-2017)
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Persoons- en baankenmerken
Niet al het personeel in het primair onderwijs maakt in dezelfde mate gebruik van WIAuitkeringen. In tabel 2.1 zijn daarom de aantallen uitkeringen weergeven naar enkele
relevante persoons- en baankenmerken, zoals geslacht en leeftijd.
Vrouwen en ouderen ontvangen vaker een WIA-uitkering
Uit tabel 2.1 blijkt dat vrouwen vaker dan hun mannelijke collega’s een IVA- of WGAuitkering ontvangen. Dit is ook niet verwonderlijk, aangezien we eerder bij het gebruik
van WW-uitkeringen al zagen dat het overgrote deel van het personeel in het primair
onderwijs vrouw is. Afgezet tegen de werkgelegenheid blijkt echter dat mannen relatief
vaker een WIA uitkering hebben dan vrouwen. Dit geldt vooral voor de IVA-uitkeringen.
Ook zijn er verschillen in het gebruik van WIA-uitkeringen als we kijken naar de leeftijd
van het personeel. Duidelijk is dat het gebruik van IVA- of WGA- uitkeringen stijgt met
de leeftijd. Dit zien we zowel bij de IVA als WGA, hoewel IVA-uitkeringen procentueel
gezien wel vaker zijn toegekend aan 55-plussers. Van alle IVA-uitkeringen in 2017 is
bijna 74 procent toegekend aan een 55-plusser, terwijl dit voor de WGA-uitkeringen geldt
voor circa 52 procent van alle uitkeringen. Hoewel er relatief veel 55-plussers werkzaam
zijn in de sector, wordt naar verhouding toch een relatief groot aandeel uitkeringen
toegekend aan deze leeftijdsgroep.
Regionale verschillen?
In de provincie Zuid-Holland blijken de meesten IVA-uitkeringen en WGA-uitkeringen te
worden ontvangen, hetgeen logisch is gezien de relatief omvangrijke de werkgelegenheid
aldaar. In Drenthe en Zeeland zijn de aantallen met een WIA- uitkering het laagst.
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Tabel 2.1 – Aantal uitkeringen IVA en WGA onder personeel in het primair onderwijs op
31 december 2017, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en provincie

Totaal

IVA-uitkeringen

WGA-uitkeringen

1.749 (100%)

3.177 (100%)

464 (27%)

580 (18%)

Geslacht
Man
Vrouw

1.285 (73%)

2.597 (83%)

Leeftijd
25 tot 35 jaar

24 (1%)

177 (6%)

35 tot 45 jaar

138 (8%)

572 (18%)

45 tot 55 jaar

294 (17%)

754 (24%)

1.293 (74%)

1.674 (53%)

92 (5%)

109 (3%)

56 (3%)

59 (2%)

36 (2%)

71 (2%)

153 (9%)

222 (7%)

39 (2%)

105 (3%)

181 (10%)

294 (9%)

113 (6%)

280 (9%)

256 (15%)

598 (19%)

377 (22%)

801 (25%)

52 (3%)

70 (2%)

229 (13%)

400 (12%)

157 (9%)

154 (5%)

8 (1%)

14 (1%)

55 of ouder
Provincie
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Onbekend / Buitenland
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Ziekteverzuim
Ook ziekteverzuim, en meer in het bijzonder het terugdringen van het ziekteverzuim, kan
interessant zijn in het licht van het lerarentekort. Het ziekteverzuim van personeel in het
primair onderwijs wordt in dit hoofdstuk beschreven aan de hand van vier kerngetallen:
het verzuimpercentage, de meldingsfrequentie, de gemiddelde verzuimduur en het
nulverzuim van het personeel9. Waar mogelijk, wordt daarbij onderscheid gemaakt
tussen het verzuim van het onderwijzend personeel en het ondersteunend personeel.

Verzuimpercentage neemt af
Het verzuimpercentage in het primair onderwijs is de afgelopen jaren licht gedaald10. De
sterkste daling zien we bij het onderwijzend personeel in het basisonderwijs: een afname
van 6,3 procent in 2015 naar 5,9 procent in 2017. Onder het onderwijzend personeel en
ondersteunend personeel in het speciaal onderwijs wordt meer verzuimd dan in het
basisonderwijs.
Kijken we in meer detail naar het onderwijzend personeel, dan zien we dat directieleden
in het basisonderwijs en speciaal onderwijs het laagste verzuimpercentage kennen.
Leraren en onderwijsondersteunend personeel (OOP) kennen een hoger
verzuimpercentage, hoewel dat vooral voor het speciaal onderwijs geldt.
Figuur 3.1 – Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel
basisonderwijs en speciaal onderwijs (2015-2017)
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De cijfers gebruikt voor dit gedeelte zijn afkomstig van DUO. DUO verzamelt en analyseert verzuimgegevens
als onderdeel van de personele gegevensleveringen.
10
Het ziekteverzuimpercentage is het deel van de werktijd dat in een kalenderjaar verloren is gegaan door
ziekteverzuim van werknemers.
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Wanneer we deze cijfers vergelijken met het verzuimpercentage in andere
onderwijssectoren, zoals het voortgezet onderwijs, valt op dat het verzuimpercentage in
het basisonderwijs en speciaal onderwijs hoger uitvalt dan in het voortgezet onderwijs.
Een vergelijking met het landelijke beeld laat zien dat het verzuimpercentage binnen het
primair onderwijs bovendien hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Volgens het CBS11
lag het verzuim in Nederland in 2017 gemiddeld op 4 procent12.
Griep en psychische klachten als oorzaken
Personeel in het primair onderwijs verzuimt vooral door griep- of verkoudheidsklachten,
gevolgd door psychische klachten, overspannenheid of een burn-out13. Het eerste aspect
is vaak niet eenvoudig te beïnvloeden door scholen, maar dat geldt in mindere mate voor
het tweede aspect. Bijna een kwart van het personeel heeft, in meer of mindere mate,
het idee dat de klachten (deels) het gevolg zijn van hun werk. Werkdruk en werkstress
zijn de belangrijkste redenen voor het ontstaan van deze klachten. Als het lukt het
verzuim te verlagen, kan niet alleen het zittend personeel eerder behouden blijven voor
de sector, maar is ook minder (kortdurende) vervanging nodig voor zieke leraren.
Om de werkdruk terug te dringen, is in februari 2018 een werkdrukakkoord gesloten. Met
het akkoord komt extra geld beschikbaar voor de bestrijding van werkdruk in het primair
onderwijs. Scholen en schoolbesturen kunnen daarmee aan de slag om het werken in de
sector voor leraren aantrekkelijker te maken. Dit is echter niet het enige initiatief: er zijn
diverse initiatieven om de werkdruk in de sector aan te pakken. Zo hield het
Arbeidsmarktplatform PO in 2016 en 2017 samen met TNO een pilot om de werkdruk in
het primair onderwijs aan te pakken. Vijf scholen volgden het stappenplan van de
Wegwijzer werkdruk om werkstressoren in de school aan te pakken 14. Uit de nameting
blijkt dat de aanpak bij alle pilotscholen tot positieve effecten leidt. Deelname maakt de
werkdruk binnen de scholen bespreekbaar en inzichtelijk. Verder ervaren leerkrachten
meer sociale steun van hun leidinggevende. Dit is een belangrijke factor in het
voorkomen van werkdruk.
Meldingfrequentie in basisonderwijs lager dan in speciaal onderwijs
Het is niet alleen relevant welk deel van de werktijd wordt verzuimd, maar ook hoe vaak
het personeel zichzelf ziek meldt. De meldingsfrequentie15 is ten opzichte van vorig jaar
gedaald (zie figuur 1.2). Bovendien is de meldingsfrequentie in het speciaal onderwijs
hoger dan in het basisonderwijs. Van alle functies is de meldingsfrequentie met 0,7
ziekmeldingen per werknemer per jaar het laagst onder het ondersteunend personeel in
het basisonderwijs.

11

Bron: CBS Statline (2017). Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte.
Het verzuimpercentage binnen het primair onderwijs, berekend door DUO, wordt op een andere manier
gemeten dan het landelijke verzuimpercentage, berekend door CBS. DUO berekent zijn gegevens aan de hand
van de Nationale Verzuimstatistiek (NVS), terwijl het CBS het verzuimpercentage berekent door middel van een
steekproef bij de onderwijsinstellingen. Door deze verschillende manieren van meting, kan mogelijk een deel
van het grote verschil tussen het verzuimpercentage in het onderwijs en het landelijke verzuimpercentage
verklaard worden.
13
Bron: Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2016 (Arbeidsmarktplatform PO).
14
Bron: Werkdruk wegwijzer (TNO, in samenwerking met de sociale partners).
15
De meldingsfrequentie is het gemiddelde aantal ziektemeldingen per werknemer per jaar.
12
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Figuur 3.2 – Meldingsfrequentie onderwijzend personeel en ondersteunend personeel
basisonderwijs en speciaal onderwijs (2015-2017)

1,6
1,4
1,2
1
2015

0,8

2016

0,6

2017

0,4
0,2
0
Basisonderwijs

Speciaal onderwijs

Onderwijzend personeel

Basisonderwijs

Speciaal onderwijs

Ondersteunend personeel

Gemiddelde verzuimduur ondersteunend personeel basisonderwijs daalt
In tegenstelling tot de meldingsfrequentie, is de gemiddelde verzuimduur 16 onder
nagenoeg alle functies in het basisonderwijs en speciaal onderwijs toegenomen. Uit
figuur 3.3 blijkt dat de verzuimduur onder het ondersteunend personeel in het speciaal
onderwijs het sterkst is toegenomen, van 17 dagen in 2015 naar 20 dagen in 2017.
Figuur 3.3 – Gemiddelde verzuimduur onderwijzend personeel en ondersteunend
personeel basisonderwijs en speciaal onderwijs (2015-2017)
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De gemiddelde verzuimduur is de gemiddelde lengte van het ziekteverzuim in dagen.

13

Stijging nulverzuim onder onderwijzend personeel
Niet al het personeel in het primair onderwijs meldt zich ziek: er is ook sprake van
nulverzuim. Dit is het aandeel van de medewerkers dat zich gedurende een kalenderjaar
niet ziek heeft gemeld. Uit figuur 3.4 wordt duidelijk dat het percentage nulverzuim
onder het onderwijzend personeel in het basisonderwijs en speciaal onderwijs het
afgelopen jaar is toegenomen. Een groter aandeel van het personeel meldt zich dus
gedurende een jaar niet ziek. Vooral het ondersteunend personeel in het basisonderwijs
kent in 2017 met circa 65 procent een hoog aandeel nulverzuim.
Figuur 3.4 – Nulverzuim onderwijzend personeel en ondersteunend personeel
basisonderwijs en speciaal onderwijs (2015-2017)
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Personeels- en schoolkenmerken
Ouderen hebben hoger verzuimpercentage
Net zoals het gebruik van WIA-uitkeringen, zien we ook bij het ziekteverzuim duidelijke
verschillen naar leeftijd van het personeel. Uit figuur 3.5 blijkt dat, zowel in het
basisonderwijs als in het speciaal onderwijs, er een sterke toename te zien is in het
verzuimpercentage naarmate de leeftijd van het personeel toeneemt. In andere
woorden: hoe ouder het personeel, des te groter het deel van de werktijd is dat in een
kalenderjaar verloren gaat door ziekteverzuim. In het basisonderwijs zijn de grootste
verschillen te zien: waar het verzuimpercentage onder het onderwijzend personeel jonger
dan 35 uitkomt op bijna 4 procent, ligt dit percentage onder 55-64 jarigen al op ruim 10
procent. Ouderen melden zich niet alleen vaker ziek, ook verzuimen zij gemiddeld langer
dan hun jongere collega’s.
Door het opschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd en de stijgende levensverwachting,
gaat er steeds meer aandacht uit naar de duurzame inzetbaarheid van het personeel. Zo
is op 1 juli 2017 de aangepaste Arbeidsomstandighedenwet in werking getreden17. In de
17

14

Bron: https://www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg/wijzigingen

vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de
arbodienstverlening vergroot en staat preventie meer centraal. Ook in het primair
onderwijs zijn er verschillende initiatieven om de duurzame inzetbaarheid van het
personeel te stimuleren. Zo biedt het Arbeidsmarktplatform PO een tegemoetkoming
duurzame inzetbaarheid aan 20 scholen in de sector, bedoelt als cofinanciering voor
nieuwe of bestaande projecten rondom het thema. Ook zijn er instrumenten ontwikkeld,
zoals het digitale spel Jobfit18, om duurzame inzetbaarheid op school beter bespreekbaar
te maken.
Figuur 3.5 – Verzuimpercentage onderwijzend personeel basisonderwijs en speciaal
onderwijs in 2017, uitgesplitst naar leeftijd
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Verschillen in ziekteverzuim tussen mannen en vrouwen
Het verzuimpercentage onder het onderwijzend personeel in het basisonderwijs verschilt
tussen mannen en vrouwen. Zo heeft mannelijk onderwijzend personeel een
verzuimpercentage van 5,2 procent in 2017, terwijl voor vrouwen in een percentage van
6,0 procent geldt. Voor ondersteunend personeel zien we juist dat mannen een hoger
verzuimpercentage kennen dan vrouwen. Mannen met een ondersteunende functie in het
basisonderwijs hebben in 2017 een verzuimpercentage van 6,8 procent, terwijl het
verzuim onder vrouwelijke collega’s uitkomt op 5,6 procent. Dit beeld zien we ook in het
speciaal onderwijs, hoewel de verschillen daar wat groter zijn.
Islamitische scholen hebben relatief hoog verzuimpercentage
Ook zijn er verschillen zichtbaar, wanneer gekeken wordt naar de denominatie van de
school. Uit figuur 3.6 blijkt bijvoorbeeld dat het verzuimpercentage relatief hoog is op
vrije scholen en Islamitische basisscholen in het basisonderwijs. Het

18

Bron: https://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/dossiers/duurzame-inzetbaarheid/maak-duurzameinzetbaarheid-bespreekbaar-speel-jobfit/
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ziekteverzuimpercentage ligt aanzienlijk lager bij Gereformeerde, reformatorische en
evangelische basisscholen. Op vrije scholen komt het verzuim in 2016 uit op 7,4 procent,
terwijl dit percentage op Gereformeerde, reformatorische en evangelische basisscholen
3,8 procent is.
Figuur 3.6 – Verzuimpercentage onderwijzend personeel basisonderwijs en speciaal
onderwijs in 2017, uitgesplitst naar denominatie van de school
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Verzuim wordt gesplitst in ziekteverzuim en overig verzuim. Onder overig verzuim vallen
alle andere redenen voor verzuim dan ziekteverzuim, zoals zwangerschaps- en
bevallingsverlof, ouderschapsverlof, studieverlof, calamiteitenverlof en diverse vormen
van kort en lag buitengewoon verlof. Ook voor dit verzuim moet vervanging geregeld
worden op de scholen. Het verzuimpercentage voor overig verzuim komt in 2017 voor
onderwijzend personeel in het basisonderwijs uit op 3,9 procent en op 3,5 procent voor
onderwijzend personeel in het speciaal onderwijs. Het overig verzuim voor
ondersteunend personeel ligt aanzienlijk lager; in het basisonderwijs komt het overig
verzuim uit op 1,2 procent en voor het speciaal onderwijs geldt een percentage van 2,6
procent in 2017.
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Concluderend
De komende jaren loopt het lerarentekort in het primair onderwijs op. Wordt in 2018 nog
een tekort rond 1.300 fte verwacht, in 2023 komt het tekort uit op ruim 4.600 fte.
Initiatieven om de tekorten tegen te gaan zijn veelal gericht op het vergroten van het
aantal leraren, zowel via instroom als behoud van leraren. Een andere mogelijkheid om
het lerarentekort (deels) op te vangen, is via het arbeidspotentieel ‘verborgen’ in sociale
zekerheidsregelingen, zoals de WW. Als deze groep deels aan het werk geholpen kan
worden, kan dit een bijdrage leveren aan het terugdringen van het lerarentekort.
Uit de analyses blijkt dat er vooral onder WW’ers afkomstig uit het primair onderwijs
arbeidspotentieel zit. Het forse aantal WW’ers in de sector biedt mogelijk
aanknopingspunten voor het terugdringen van het lerarentekort. Een terugkeer naar een
betaalde baan in de sector is echter niet zonder meer vanzelfsprekend. Een groot deel
van de WW’ers is 55-plus en niet alle WW’ers zullen bevoegd zijn als leraar. Maatwerk en
begeleiding bij terugkeer lijkt onvermijdelijk. Gelijktijdig zien we dat een groot aantal
nieuwe uitkeringen wordt toegekend aan jongeren. Als dit samen hangt met het
aanbieden van tijdelijke contracten, waardoor jongeren na afloop van hun contract al dan
niet tijdelijk moeten instromen in de WW, loont het om te kijken naar maatregelen om
dit te voorkomen. Op die manier kunnen jongeren meer aan de sector gebonden worden,
belangrijk in tijden van personeelstekorten en concurrentie op de arbeidsmarkt.
Het arbeidspotentieel onder personen met een WIA-uitkering is waarschijnlijk kleiner. Het
is immers de vraag of en, zo ja, op welke termijn en onder welke voorwaarden zij terug
kunnen keren in de sector. Ook personen die een WIA-uitkering ontvangen zijn vaak 55plus; daarnaast zijn er verschillen in de mate van arbeids(on)geschiktheid. Een eventuele
terugkeer naar de sector speelt vooral bij personen die een WGA-uitkering ontvangen:
voor hen is een terugkeer naar het onderwijs realistischer dan voor personen die een
IVA-uitkering ontvangen.
Het verlagen van het ziekteverzuimpercentage biedt ook aanknopingspunten in het licht
van het lerarentekort. Het gaat dan vooral om maatregelen om het
ziekteverzuimpercentage in de sector terug te dringen, zodat het zoeken van
kortdurende vervanging minder vaak nodig is. Het verzuimpercentage is de afgelopen
periode licht gedaald, wat leidt tot een afnemende vervangingsbehoefte. Bij het
ziekteverzuim in de sector zien we dat vooral ouderen een hoog verzuimpercentage
kennen, wat, in combinatie met het verhogen van de AOW-gerechtigde leeftijd, wijst op
het belang van beleid gericht op de duurzame inzetbaarheid van personeel.
Al met al kan worden geconcludeerd dat zowel de WW als het ziekteverzuim
aanknopingspunten bevat om extra arbeidsvolume voor de sector te genereren. De
omvang van dit (verborgen) potentieel is echter niet dermate dat daarmee de
lerarentekorten kunnen worden opgelost. Daarvoor zal ook blijvend dienen te worden
ingezet op andere maatregelen om de instroom in de opleiding en het beroep te
bevorderen, of het vergroten van de deeltijdfactor.
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