De gevolgen van de
coronacrisis in beeld
Samenvatting van peilingen onder leraren, HRM’ers, schoolleiders, onderwijsondersteunend personeel en bestuurders
in het primair onderwijs van maart tot en met juli 2020
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De impact van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus
is groot. Veel werkenden verloren de afgelopen maanden hun
baan of zagen hun werk stil komen te liggen, terwijl anderen
ineens noodgedwongen hun werk vanuit huis moesten doen.
Ook zorgde de coronacrisis in het voorjaar van 2020 voor een
langdurige (over)belasting van ons zorgsysteem en een krimp
van de Nederlandse economie.
Ook van het primair onderwijs is de afgelopen maanden veel
gevraagd. Zo hebben scholen in heel Nederland de afgelopen
voorjaar hard gewerkt om onderwijs op afstand te bieden aan
hun leerlingen. Dit heeft grote gevolgen gehad voor leerlingen,
hun ouders én het personeel op school. Hun werk is in deze
periode ingrijpend veranderd. De recente stijging van het aantal
coronabesmettingen zorgt ervoor dat de druk op het primair
onderwijs hoog blijft.
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In de periode maart - juli 2020 zijn verschillende peilingen
uitgevoerd naar (de gevolgen van) de coronacrisis. Onder
andere over de onderwijsinhoud en -kwaliteit, leerlingen en het
personeel op school. In dit rapport vind je een samenvatting van
de uitkomsten van verschillende peilingen die in deze periode
zijn uitgevoerd door de sociale partners, de Inspectie van het
Onderwijs en andere relevante stakeholders.

De uitkomsten van de peilingen zijn als volgt ingedeeld:
Onderwijs en opvang
Leerlingen
Personeel
De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de bronvermelding op pagina 13.
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ONDERWIJS EN OPVANG

LEERLINGEN

PERSONEEL

• Het ontbrak scholen aan het begin van
de coronacrisis vaak nog aan ervaring met
onderwijs op afstand. Scholen hebben zich
deze ervaring snel eigen gemaakt. Het is de
vraag of afstandsonderwijs een blijvende plek
houdt op scholen in de post-corona periode.
Een deel van de scholen wil aspecten hiervan
duurzaam inzetten.

• Er is veel aandacht voor de kansengelijkheid
van leerlingen ten tijde van de coronacrisis:
veel schoolleiders verwachten dat een
lange periode van afstandsonderwijs zal
zorgen voor leerachterstanden. Er zijn
echter ook signalen dat sommige leerlingen
juist voorlopen. De meeste scholen
hebben zicht op de ontwikkeling van hun
leerlingen. Onderwijspersoneel heeft ruimte
en ondersteuning nodig om eventuele
leerachterstanden in te halen.

• De coronacrisis vraagt veel van het
onderwijspersoneel, bijvoorbeeld als het gaat
om hun creativiteit en flexibiliteit. Toch ziet een
groot deel van het personeel de crisis ook als
een leerzame periode.

• Schoolleiders zijn over het algemeen tevreden
over de wijze waarop scholen het onderwijs op
afstand hebben ingericht. Scholen hebben meer
zicht op de mogelijkheden om hun onderwijs
anders te organiseren.
• De meeste scholen werkten in deze periode
samen met de lokale autoriteiten, kinderopvang
en BSO voor de opvang van leerlingen. De
samenwerking verliep over het algemeen goed.
• Een meerderheid van de schoolleiders
achtte zich klaar voor de start van het
huidige schooljaar. Een deel maakte zich wel
zorgen over de communicatie met ouders en
leerlingen en het naleven van de hygiëne- en
gedragsregels.

• De meeste leerlingen zijn tijdens de
coronacrisis in beeld geweest, maar met een
deel van hen is geen contact mogelijk geweest.
Een deel van het onderwijspersoneel maakt
zich zorgen over de (onveilige) thuissituatie van
bepaalde leerlingen. Scholen nemen vaak het
voortouw om kwetsbare leerlingen te bereiken,
gevolgd door gemeenten en jeugdzorg.
• Na de heropening van de scholen bleef een
deel van de leerlingen thuis, vaak uit angst van
ouders voor het coronavirus.

• De werkdruk en werk-privébalans is een
blijvend aandachtspunt tijdens de coronacrisis.
Een groot deel van het personeel ervaarde
tijdens de coronacrisis een hogere werkdruk.
• Een deel van het personeel maakt zich
zorgen over de eigen gezondheid tijdens de
coronacrisis. Een deel van de leraren is dan ook
afwezig geweest vanwege het coronavirus. Dit
zorgt vaak voor organisatorische uitdagingen
op school en een hogere werkdruk bij het
overige personeel.
• De personeelstekorten in de sector zijn tijdens
de coronacrisis een blijvende zorg van veel
schoolleiders. Sommige scholen geven aan
klassen naar huis te moeten sturen vanwege
een tekort aan leraren.
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SCHOLEN BLIJVEN OPEN,
TOENEMENDE ROEP OM SLUITING
SCHOLEN

15

INGELAST SPOEDOVERLEG
OVER SLUITING SCHOLEN

16

SLUITING SCHOLEN,
ONDERWIJS OP AFSTAND
VOOR LEERLINGEN
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21% van de leerlingen en 11% van
de leraren waren op 13 maart niet
op school. Een derde van de scholen
heeft klassen naar huis gestuurd, 1%
van de basisscholen heeft de deuren
gesloten. Veel schoolleiders zijn onbekend met afstandsonderwijs. (1)
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OPVANG VOOR KINDEREN VAN
OUDERS IN CRUCIALE BEROEPEN

Op 88% van de scholen is het
afstandsonderwijs op 17 maart
(bijna) helemaal gerealiseerd. Bij
1% was dit (nog) niet het geval.
77% van de schoolleiders is
tevreden over de manier waarop het
afstandsonderwijs is ingericht. (2)

Op 57% van de scholen is overleg
met de lokale autoriteiten over
kinderopvang, 43% lukt het (nog)
niet goed om overleg te hebben.
66% van de schooldirecteuren geeft
aan dat er samenwerking is tussen
scholen en schoolbesturen in de
gemeente. (2)

Schoolbesturen ontvangen 2,8% van
de leerlingen op school. Gemiddeld is
17% van de medewerkers fysiek op
school aanwezig. 43% geeft aan dat
de opvang van kwetsbare leerlingen
binnen de gemeente op gang is
gekomen. (3)
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81% van de schoolleiders heeft
overleg met de kinderopvang of BSO
in de omgeving. 65% is tevreden
over de manier van opvang, 28% is
deels tevreden. 67% van de leraren
werkt helemaal of grotendeels vanuit
huis. (2)
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MAART 2020
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93% van de scholen heeft
afstandsonderwijs gerealiseerd
(5 procentpunt hoger dan op 18
maart). 88% van de schoolleiders
is tevreden over de manier waarop.
Ongeveer 17% ervaart problemen
met ICT. (4)

77% van de schoolleiders geeft aan
dat samenwerking met de lokale
autoriteiten op het gebied van
kinderopvang tot stand is gekomen.
Ruim driekwart werkt samen met
kinderopvang en BSO. (4)
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Ruim 80% van het
onderwijspersoneel geeft aan niet
of nauwelijks ervaring te hebben
met afstandsonderwijs. Bijna 85%
voelt zich hierin ondersteund en zo’n
70% krijgt voldoende ruimte om
afstandsonderwijs naar eigen inzicht
vorm te geven. (5)
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67% van het onderwijspersoneel
geeft aan meer tot veel meer
werkdruk te ervaren door het
afstandsonderwijs. Ongeveer 45%
ervaart onvoldoende balans tussen
werk en privé. (5)

Bij 52% van de schoolteams
is de werkdruk door het
afstandsonderwijs toegenomen.
15% van de schoolleiders geeft
aan dat er bij schoolteams sprake
is van een verlichting van de
werkdruk. (4)

Ruim driekwart van de schoolleiders
denkt dat een lange periode van
afstandsonderwijs zorgt voor
leerachterstanden. 68% van de
schoolleiders geeft aan dat er ook
leerlingen zijn die zich door het
afstandsonderwijs juist sneller
ontwikkelen. (4)

Bij het onderwijspersoneel zijn er
zorgen over specifieke leerlingen,
zowel over hun thuissituatie
(80%) als over de mate waarin
afstandsonderwijs voor hen
geschikt is (50%). (5)
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Gemiddeld wordt 13% van de
leerlingen door schoolbesturen
kwetsbaar geacht. 64% van de
schoolbesturen geeft aan dat de
opvang voor kwetsbare leerlingen
op gang is gekomen. Bij 24% is dit
deels opgestart. (6)
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TWEEDE KAMER WORDT
GEÏNFORMEERD OVER
ONDERWIJS OP AFSTAND

3

43% van de schoolbesturen geeft
aan het voortouw te nemen om de
kwetsbare kinderen te bereiken.
Bij 35% neemt de gemeente het
voortouw, bij 1% jeugdzorg. (6)
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83% van de schoolleiders geeft aan
dat de samenwerking met lokale
autoriteiten, zoals gemeenten, op het
gebied van opvang goed verloopt.
Op 31 maart was dit aandeel 77%.
86% werkt goed samen met de
kinderopvang en BSO. (7)

9

78% van de schoolleiders heeft
alle leerlingen in beeld. Op 22%
van de scholen zijn gemiddeld vier
kinderen buiten beeld geraakt. In
totaal is met zo’n 5.200 leerlingen
geen contact. (7)

INLEIDING

70% van het onderwijspersoneel
geeft aan een (veel) hogere
werkdruk te ervaren in vergelijking
met een reguliere werkweek (voor
16 maart). Dit geldt met name voor
leraren, schoolleiders en (opleidings)
managers. (8)

36% van het onderwijspersoneel
ervaart na 4 weken
afstandsonderwijs nog altijd
onvoldoende balans tussen werk
en privé. Leraren zijn ingezet om
leerlingen op te vangen in de
noodopvang (bij po 62% van de
leraren en bij so 48%). (8)

56% van de po-leraren zegt dat
alle leerlingen een device met
internetverbinding hebben. In het
so is dit 41%. 8% van de po-leraren
en 6% van de so-leraren zegt dat
er 5 of meer leerlingen in de klas
geen device en internetverbinding
hebben. (8)

Het vaststellen van eventuele
achterstanden per leerling (62%)
wordt in het po het meest belangrijk
gevonden voor de start van het
nieuwe schooljaar. In het so geldt
dit voor voldoende tijd en ruimte
voor het creëren van een veilige
leeromgeving (61%). (8)

14

Bijna 70% van de leraren geeft aan
dat er géén landelijke richtlijnen
moeten komen voor het wegwerken
van opgelopen achterstanden door
leerlingen. Zij vinden dat dit door de
school/leraar ingevuld moet worden.
(8)
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Het onderwijspersoneel maakt
zich zorgen over de situatie van
kwetsbare leerlingen. Zij geven aan
dat zij komend schooljaar ruimte en
extra ondersteuning nodig hebben
om opgelopen achterstanden in te
halen. (9)

Een deel van de leraren geeft aan
dat het afstandsonderwijs goed
gaat in het geval er goed contact
kan worden gelegd met leerlingen
en ouders. Daarnaast geven leraren
vaak aan dat zij dit ook als een
leerzame periode zien, waarin veel
nieuwe dingen ontwikkeld zijn. (8)
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Het onderwijspersoneel maakt
zich zorgen over de situatie van
kwetsbare leerlingen. Zij geven aan
dat zij komend schooljaar ruimte en
extra ondersteuning nodig hebben
om opgelopen achterstanden in te
halen. (9)

BESLISSING OVER HEROPENING
SCHOLEN OP 11 MEI
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45% van de schoolbesturen heeft
gemeenschappelijke afspraken
gemaakt met hun scholen over de
inrichting van het afstandsonderwijs.
Afspraken gaan vooral over de
inhoud, omvang/tijd en inzet/rol van
personeel. (11)

Veel bestuurders en schoolleiders
uiten grote waardering voor de
snelheid en creativiteit waarmee
afstandsonderwijs is opgezet. Het
personeel heeft hier hard voor
gewerkt. Ook voor de ‘digitale
sprong’ wordt veel waardering
uitgesproken. (11)

21

80% van de schoolleiders voert
gesprekken over verschillende
scenario’s voor een herstart.
Gemiddeld maakt 52% van de
schoolteams zich volgens de
schoolleiders zorgen over de eigen
gezondheid bij de herstart. (10)

Schoolleiders maken zich het meest
zorgen over het welbevinden van
leraren (62%) en of ze voldoende
leraren hebben (55%). Op het
moment is circa 4% van de leraren
ziek. Tijdens de coronacrisis
vult 69% geen en 38% minder
vervanging in. (10)

23

Vrijwel alle scholen zijn er in
geslaagd afstandsonderwijs te
organiseren (94%). 6% lukte dit
gedeeltelijk. Bij 84% van de scholen
namen (vrijwel) alle leerlingen
hieraan deel, bij 14% ging het
om ongeveer driekwart van de
leerlingen. (11)

45% van de scholen koos voor
selectieve voortzetting van het
normale onderwijsprogramma. 38%
koos ervoor het programma waar
mogelijk voort te zetten, 5% zette in
op onderhoud of herhaling of zette
het programma op een lager tempo
voort. (11)

MEI 2020

Ruim 92% van de basisscholen gaat
op 11 mei hele dagen open. 37%
van de schoolleiders en bestuurders
voorziet problemen bij de herstart.
(12)

Schoolleiders en bestuurders
hebben de grootste zorgen over of
ouders hun kinderen thuishouden
uit angst voor besmetting (17%), of
er voldoende leraren beschikbaar
zijn (16%) en hoe de noodopvang
georganiseerd kan blijven. (12)

6

Ruim 92% van de schoolleiders
en bestuurders is tevreden over
de samenwerking tussen de
kinderopvang en de school. In
2% van de gevallen loopt de
samenwerking moeizaam tot slecht.
(12)

GEDEELTELIJKE OPENING
BASISONDERWIJS (HELFT VAN
DE TIJD NAAR SCHOOL)
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VOLLEDIGE OPENING
SPECIAAL BASISONDERWIJS EN
SPECIAAL ONDERWIJS
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Op vrijwel alle scholen is de
overgang van thuisonderwijs naar
onderwijs op school volgens het
schoolprotocol verlopen. 97%
van de schoolleiders kijkt met een
positief gevoel terug op de eerste
schooldagen, 21% hiervan vond het
zelfs geweldig gaan. (13)

14

Op bijna de helft van de scholen
waren alle leraren aanwezig, bij de
meerderheid bleef gemiddeld 2 %
van de leraren thuis vanwege
(risico op) het coronavirus. (13)

Bijna 80% van de thuiswerkende
leraren is ingezet voor het
onderwijsproces. Op 5% van
de scholen waren er volgens de
schoolleiders niet voldoende leraren
om alle klassen op school te laten
komen. (13)

68% van het OOP is tevreden
over de manier waarop de opstart
verloopt. Er zijn wel zorgen over de
praktische haalbaarheid van naleving
van de coronaregels. (14)
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In het reguliere po staat 72% achter
het kabinetsbesluit om de scholen
per 11 mei voor halve groepen te
openen. Het valt op dat schoolleiders
meer dan andere functies scholen
geheel willen openstellen. (16)

Meer dan de helft van het
onderwijspersoneel dat fysiek
op school heeft gewerkt, heeft
dit gedaan ondanks de angst om
besmet te raken. Slechts een derde
vond het geen probleem om weer
fysiek op school te werken. (16)

19

OOP’ers zijn onder andere trots op
de nieuwe dingen die ze geleerd
hebben, zoals digitaal werken, ICTvaardigheden en het inzicht dat er
ook vanuit huis gewerkt kan worden.
(14)

Schoolleiders hebben de afgelopen
periode o.a. geleerd over de
mogelijkheden van digitale middelen,
de kracht en flexibiliteit van het
onderwijs, mogelijkheden van
afstandsonderwijs en veerkracht van
mensen. (15)

25

Er zijn onder het onderwijspersoneel
zorgen over de combinatie van
het lerarentekort en niet (fysiek)
inzetbare personeelsleden. Dit
zorgt naast grote organisatorische
uitdagingen voor een hogere
werkdruk. (16)

79% van de schoolleiders vindt
het een goed besluit dat alle
basisscholen op 8 juni weer
opengaan. 37% van de schoolleiders
in het regulier basisonderwijs geeft
aan dat er op hun school wel al
sprake is van onderbezetting. (17)

Op 93% van de reguliere scholen
en 74% van de scholen in het so
konden schoolleiders nog wel
voorkomen dat klassen naar huis
gestuurd moeten worden door een
tekort aan leraren. (17)

Op 89% van de scholen is
de voortgang van de meeste
leerlingen vrij constant. 10%
van de schoolleiders noemt de
leerachterstanden behoorlijk, 1%
noemt deze ernstig. De meeste
schoolleiders zien geen grote
problemen wat betreft de voortgang.
(17)
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In het so geeft 71% van de
schoolleiders aan dat er sprake is
van onderbezetting. Bij 55% van de
scholen ontbreken er ook leraren
vanwege (risico op) het coronavirus.
In het so gaat dit zelfs om 87%. (17)

JUNI 2020

VOLLEDIGE OPENING
BASISONDERWIJS
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Bijna 92% van de schoolleiders zegt
dat de eerste dagen na opening zeer
goed/uitstekend zijn verlopen, 8%
vond het matig gaan. Knelpunten
richten zich onder andere op
het personeelstekort, angst bij
personeel/ouders, schooltijden,
hygiëne en afstand houden. (18)

Op 20% van de scholen zijn alle
leerlingen aanwezig. De overige
scholen missen gemiddeld
5 leerlingen, circa 2,6% van het
totaal. Leerlingen ontbreken vaak
vanwege verkoudheid (33%), zorgen
bij ouders (19%) en normale ziekte
(18%). (18)
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Een kleine minderheid van de
schoolleiders is voorstander van de
zomerschool. Van de voorstanders is
23% alleen voorstander hiervan voor
kwetsbare kinderen en 22% is dat
zolang de zomerschool door andere
partijen wordt verzorgd. (18)
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Het aantal gemeenten dat
knelpunten ervaart in de organisatie
van noodopvang is gedaald van
meer dan een kwart in mei tot
1% in juni. De capaciteit (locatie
en medewerkers) is voor de
meerderheid van de gemeenten
(ruim) voldoende geweest. (19)
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In Nederland zijn naar schatting
432 leerlingen uit het bao buiten
beeld. In het sbao gaat het om
48 leerlingen en in het (v)so om 103.
In driekwart van de gemeenten
wordt o.b.v. signalen van de
leerplicht en onder gemeentelijke
regie besloten welke organisaties
deze kinderen benaderen. (19)

In het vso wordt relatief veel
fysiek onderwijs gegeven: 63%
fysiek onderwijs versus 37%
afstandsonderwijs. In het vso spreekt
35% van hogere en 40% van lagere
onderwijskwaliteit. Het is vaak niet
mogelijk begeleiding te geven op 1,5
meter afstand. (20)
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Bijna driekwart van de schoolleiders,
bestuurders en HRM’ers denkt dat de
coronacrisis werken in het po op een
positieve manier onder de aandacht
brengt. Circa 48% denkt dat er
sprake zal zijn van een blijvende
positieve herwaardering van het
leraarschap. (21)

Zo’n 39% van de schoolleiders,
bestuurders en HRM’ers ziet dat
het lerarentekort nog zichtbaarder
is geworden tijdens de crisis. 38%
ziet wel mogelijkheden om het
tekort tijdens de crisis aan te kunnen
pakken, bijvoorbeeld door onderwijs
op afstand of de baanzekerheid in
het po. (21)

15
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Veranderingen die schoolleiders,
bestuurders en HRM-ers willen
behouden zijn: digitaal vergaderen/
gesprekken voeren, intensievere
contact met ouders, strakkere
toegangsregels voor ouders (geeft
rust binnen de school) en meer
eigenaarschap bij leerlingen. (21)
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Het is de vraag of afstandsonderwijs
een blijvende plek houdt op scholen
in de post-corona periode. Een derde
van de schoolleiders, bestuurders
en HRM’ers is dit van plan. Meer
draagvlak is er voor onderwijs op
maat voor leerlingen (57%). (21)

Door de coronacrisis zijn
digitalisering (54%), anders
organiseren (43%) en gezondheid
(42%) belangrijker geworden.
Loopbanen van personeel en
SPP worden door schoolleiders,
bestuurders en HRM’ers het minst
vaak genoemd. (21)

Circa 66% van de schoolleiders,
bestuurders en HRM’ers weet door
de crisis beter hoe zij hun onderwijs
anders kunnen organiseren. 62%
ervaart hier meer draagvlak voor bij
personeel, 57% geeft aan hier ook
meer waarde aan te hechten. (21)

JULI 2020

1,5 METER TUSSEN LEERLING EN LERAAR HOEFT NIET MEER
GEHANDHAAFD TE WORDEN, MET UITZONDERING VAN HET VSO
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Op meer dan de helft van de scholen
ontbreken volgens schoolleiders
personeelsleden vanwege
coronaklachten. Meestal gaat het om
1 tot 5% afwezigheid per school. Op
45% van de scholen is het hele team
compleet. (22)

Scholen hebben bij 73% van hun
leerlingen zicht op de ontwikkeling
op taal, spelling, lezen en rekenen.
Gemiddeld lijkt 14% sneller te zijn
gegaan, 70% is gelijk gebleven
en 16% heeft een achterstand
opgelopen op de kernvakken. (22)
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TOEKENNING SUBSIDIE
POST-CORONA ONDERSTEUNING
AAN RUIM 1.100 SCHOLEN
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HET VOORTGEZET
SPECIAAL ONDERWIJS
GAAT VOLLEDIG OPEN

na de
zomervakantie

Ruim 80% van de scholen is
volgens schoolleiders klaar voor
volgend schooljaar met het oog op
de coronamaatregelen. Zij zijn met
name druk met de communicatie met
ouders, de personeelsbezetting en
het motiveren van leraren. (22)
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•	Deelname door 1.028 schoolleiders.
5.	AOb (31 maart 2020). Samenvatting AOb-enquête
afstandsonderwijs. Utrecht: AOb.
•	Deelname door 10.000 leden uit alle onderwijssectoren.
6.	PO-Raad (2 april 2020). Het bereiken van kwetsbare
kinderen, op https://www.poraad.nl/nieuws-enachtergronden/het-bereiken-van-kwetsbare-kinderen
•	Deelname door 285 schoolbesturen. Zij

vertegenwoordigen 414.915 leerlingen. Zij ontvangen
3,8% van de leerlingen.
7.	AVS (9 april 2020). Nog ruim 5.000 leerlingen onvindbaar en
kwetsbare leerlingen thuis, op https://avs.nl/actueel/nieuws/
nog-ruim-5000-leerlingen-onvindbaar-en-kwetsbareleerlingen-thuis/
•	Deelname door schoolleiders in het basis- en voortgezet
onderwijs.
8.	AOb (14 april 2020). Samenvatting resultaten AOb-enquête
onderwijs tijdens de Coronacrisis. Utrecht: AOb.
•	Deelname door 5.000 leden, waarvan 90% leraar is.
9.	CNV Onderwijs (16 april 2020). CNV Onderwijs vraagt
input leden openstelling scholen, op https://onderwijs.
cnvconnectief.nl/nieuws/cnv-onderwijs-vraagt-input-ledenopenstelling-scholen/
10.	AVS (21 april 2020). Schoolleiders al bezig met herstart
maar nog wel zorgen, op, https://avs.nl/actueel/nieuws/
schoolleiders-al-bezig-met-herstart-maar-nog-wel-zorgen/
•	Deelname door schoolleiders.
11.	Inspectie van het Onderwijs (23 april 2020). COVID19-monitor, op: https://www.onderwijsinspectie.nl/
onderwerpen/afstandsonderwijs-tijdens-covid-19/
documenten/publicaties/2020/05/13/covid-19-monitor-po
•	Deelname door bestuurders en schoolleiders van 376
scholen voor basisonderwijs.
12.	AVS en PO-Raad (6 mei 2020). Meeste basisscholen gaan
hele dagen open, op https://avs.nl/actueel/nieuws/meeste-

BRONVERMELDING (vervolg)

basisscholen-gaan-hele-dagen-open/
•	Deelname door bijna 1.700 schoolleiders en bestuurders
van de AVS en de PO-Raad.
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13.	AVS (14 mei 2020). Schoolleiders tevreden met eerste
dagen op school, op https://avs.nl/actueel/nieuws/
schoolleiders-tevreden-met-eerste-dagen-op-school/
•	Deelname door 1.100 schooldirecteuren in het
basisonderwijs en speciaal onderwijs.

18.	AVS (11 juni 2020). Heropening scholen verloopt goed,
wel wat uitdagingen rond personeelstekort, op https://avs.
nl/actueel/nieuws/heropening-scholen-verloopt-goed-weluitdagingen-rond-personeelstekort/
•	Deelname door 726 schooldirecteuren.

14.	CNV Onderwijs (19 mei 2020). OOP-ers bezorgd over
naleving coronaregels, op https://onderwijs.cnvconnectief.nl/
nieuws/oopers-bezorgd-over-naleving-coronaregels/
•	Deelname door onderwijsondersteunend personeel.

19.	Eck, P. van, L. Heijsters, M. Oomens, S. van der Ploeg en
A. Suijkerbuijk (12 juni 2020). Noodopvang en Kinderen,
leerlingen en studenten in een kwetsbare positie’ gedurende
COVID-19 maatregelen (week 16 t/m 24). Utrecht: Oberon.
•	Gegevens zijn verzameld via gemeentelijke coördinatoren.
Er is voor iedere meting een vragenlijst uitgezet onder
351 (combinaties van) gemeenten. De respons loopt
uiteen van 36 procent tot 75 procent.

15.	CNV Onderwijs (19 mei 2020). Schoolleiders tevreden
met opstart scholen, op https://onderwijs.cnvconnectief.nl/
nieuws/schoolleiders-tevreden-met-opstart-scholen/
•	Deelname door schoolleiders.

20.	AOb (15 juni 2020). Analyse enquête openstelling scholen
v(s)o 15 juni 2020. Utrecht: AOb.
•	Deelname door 2.787 leden, waarvan 3% voortgezet
speciaal onderwijs.

16.	AOb (25 mei 2020). Analyse AOb-ledenpeiling opening
scholen po en so/sbo mei 2020. Utrecht: AOb.
•	Deelname door 7.430 respondenten uit regulier po en
391 respondenten uit so en sbo.

21.	Arbeidsmarktplatform PO (18 juni 2020). Verkenning
naar de gevolgen van de coronacrisis in het po. Den Haag:
Arbeidsmarktplatform PO.
•	Deelname door 511 schoolleiders, schoolbestuurders en
hoofden HRM.

17.	AVS (25 mei 2020). Meerderheid schoolleiders eens met
besluit om basisscholen weer volledig te openen, op https://
avs.nl/actueel/nieuws/meerderheid-schoolleiders-eens-metbesluit-om-basisscholen-weer-volledig-te-openen/
•	Deelname door 1.000 schooldirecteuren in het
basisonderwijs en speciaal onderwijs.

22.	AVS (10 juli 2020). Steeds meer leraren op school, veel
schoolteams nog niet compleet, op: https://avs.nl/actueel/
nieuws/steeds-meer-leraren-op-school-veel-schoolteamsnog-niet-compleet/
•	Deelname door ruim 600 schoolleiders.
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