
De (gevolgen van de)  
coronacrisis in beeld,
deel 2
Samenvatting van peilingen onder leraren, HRM’ers, schoolleiders en bestuurders in het primair onderwijs - oktober 2021
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De impact van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus is 
groot en vraagt veel aanpassingsvermogen van iedereen. Ook 
het onderwijs kwam het afgelopen anderhalf jaar voor een 
ongekende opgave te staan. Om de verspreiding van het virus 
te beperken maakten scholen tweemaal in korte tijd de omslag 
naar afstandsonderwijs, werd noodopvang geregeld en werden 
gebouwen ingericht op de anderhalvemeterregel. Dit heeft grote 
gevolgen voor leerlingen, hun ouders én de medewerkers op 
school. 

Het afgelopen anderhalf jaar zijn verschillende peilingen 
uitgevoerd naar (de gevolgen van) de coronacrisis. Onder 
andere voor de onderwijsinhoud en -kwaliteit, leerlingen en het 
personeel op school. In de periode maart-juli 2020 vorig jaar, 
presenteerden we een eerste overzicht (van de uitkomsten) van 
verschillende peilingen die in die periode zijn uitgevoerd door 
de sociale partners, de Inspectie van het Onderwijs en andere 
relevante stakeholders. In deze factsheet vind je een overzicht 
van de uitkomsten van de peilingen en onderzoeken in de 
periode augustus 2020 - augustus 2021.
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De uitkomsten van de peilingen zijn als volgt ingedeeld:

 Onderwijs en opvang

 Leerlingen

 Personeel

De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de bronvermelding op pagina 24.



ONDERWIJS EN OPVANG 

De belangrijkste  
uitkomsten in beeld
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• Tijdens de tweede lockdown moesten 
scholen wederom snel overschakelen naar 
afstandsonderwijs. Schooldirecteuren en 
leraren zijn over het algemeen tevreden over 
hoe deze overstap verliep. De meerderheid 
van de schooldirecteuren ontwikkelde na 
de eerste lockdown scenario’s waardoor zij 
nu beter waren voorbereid op het geven 
van afstandsonderwijs. Scholen laten 
hierbij een groot lerend vermogen zien. De 
schooldirecteuren zijn over het algemeen 
tevreden over de wijze waarop zij het onderwijs 
in de tweede lockdown hebben ingericht. 

• Voor de noodopvang van leerlingen werkten 
de meeste scholen ook tijdens de tweede 
lockdown samen met de lokale autoriteiten, 
kinderopvang en BSO. Een klein deel van de 
scholen werkte hiervoor samen met andere 
scholen of besturen. De afstemming met de 
verschillende organisaties verliep over het 
algemeen goed, net als tijdens de eerste 
lockdown. 

• Bij schoolbestuurders, schooldirecteuren 
en leraren zijn grote zorgen over de kwaliteit 
van het onderwijs en de leervertragingen 
van leerlingen, die door de schoolsluitingen 
van afgelopen anderhalf jaar zijn ontstaan. Zij 
willen de leervertragingen van leerlingen (met 
behulp van de subsidie Nationaal Programma 
Onderwijs (NP Onderwijs) vooral inhalen 
door extra handen in de klas, instructie in 
kleine groepen, professionalisering van het 
onderwijsteam en een-op-een begeleiding. Ook 
willen zij interventies uitvoeren die gericht zijn 
op het welbevinden van leerlingen. 

• Schooldirecteuren zijn positief over de kansen 
die de subsidie NP Onderwijs biedt, maar 
hebben hier ook zorgen over. Zij zijn bezorgd 
over het niet structurele/duurzame karakter 
van de subsidie, de tijds- en werkdruk die kan 
ontstaan door de tijdspad van de subsidie, 
de beschikbaarheid van personeel en de 
bureaucratie rondom de inzet ervan. 

• Door het NP Onderwijs ligt er extra 
verantwoordelijkheid bij de schooldirecteur. 
Op de meerderheid van de scholen heeft 
de schooldirecteur de regie op het NP 
Onderwijsplan. Bij ongeveer de helft van 
de scholen beslissen leraren mee over de 
invulling van het schoolprogramma om de 
coronavertragingen weg te werken. 
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LEERLINGEN 
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• Scholen werkten hard voor het geven 
van afstandsonderwijs tijdens de twee 
lockdowns afgelopen anderhalf jaar. Ondanks 
alle inspanningen is er aanhoudende 
bezorgdheid over de continuïteit van 
onderwijs en kansengelijkheid van leerlingen. 
Schoolbestuurders en schooldirecteuren 
maken zich zorgen over het risico op groeiende 
kansenongelijkheid en (potentieel) groeiende 
achterstanden binnen hun school/scholen. De 
meeste scholen hebben een beeld van de leer- 
en ontwikkelachterstanden bij de leerlingen op 
hun school als gevolg van de coronaperiode. 
Hieruit komt naar voren dat een deel van de 
leerlingen een achterstand heeft; zij scoren 
slechter dan vorige jaren. Voor deze leerlingen 
moeten scholen extra inspanningen leveren om 
hen op het verwachte niveau te krijgen. Er zijn 
echter ook signalen dat sommige leerlingen 
‘voorlopen’ als gevolg van het digitaal onderwijs 
tijdens de lockdowns. 

• De meerderheid van het onderwijspersoneel 
denkt (redelijk) voldoende kennis en 
handelingsbekwaamheid te hebben om de 
vertraging of achterstand van leerlingen binnen 
hun school aan te kunnen pakken. Ook acht 
de meerderheid de school (redelijk) in staat 
om voor individuele leerlingen en school breed 
gegevens te analyseren en te vertalen naar 
passende interventies die nodig zijn. Wel 
heeft het onderwijspersoneel extra hulp nodig 
bij leerlingenzorg, jeugdhulpverlening en/of 
(school)maatschappelijk werk en het opstellen 
van meerjarenplannen. 

• Tijdens de tweede lockdown bleven leerlingen 
beter in beeld. In vergelijking met de eerste 
schoolsluiting hadden bijna alle scholen vanaf 
het begin van de tweede schoolsluiting contact 
met alle leerlingen. Tijdens de eerste periode 
van schoolsluiting was dat na een paar weken 
met 80 procent van de leerlingen. Ook vingen 
scholen meer leerlingen op tijdens de tweede 
lockdown. 
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PERSONEEL 
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• Vrijwel alle scholen kampten het afgelopen 
anderhalf jaar met afwezigheid van 
personeel door de coronacrisis en de daaraan 
gerelateerde problemen. De personeelstekorten 
in de sector zijn daarom een blijvende zorg voor 
schoolbestuurders en -directeuren. Doordat 
vervanging moeilijk te vinden is, ontstaan 
extra tekorten. De hoogste gemiddelde fysieke 
lesuitval in het basisonderwijs was afgelopen 
jaar in april (13%). Leerlingen hadden 
gemiddeld een kans van 13 procent op lesuitval 
vanwege corona-gerelateerde aspecten bij de 
leraar. In de overige maanden schommelde 
het percentage sinds november 2020 tussen 
de 4 en 11 procent. In de grote steden is de 
fysieke lesuitval het grootst. Scholen doen 
er alles aan om het onderwijs door te laten 
gaan ondanks de afwezigheid van leraren. Dit 
vraagt veel flexibiliteit en creativiteit van het 
onderwijspersoneel. 

• Een deel van het onderwijspersoneel maakt 
zich zorgen over de eigen gezondheid tijdens 
de coronapandemie. Ze maken zich zorgen 
over mogelijke verspreiding van COVID-19 
binnen de scholen, bijvoorbeeld doordat de 
ventilatie niet voldoende is. De werkdruk en 
werk-privébalans blijft ook nog steeds een 
aandachts-/zorgpunt voor schoolbestuurders en 
-directeuren. 

• Schooldirecteuren zijn tevreden over hun 
schoolbestuur tijdens deze coronapandemie. 
Zij vinden hen voldoende betrokken, sturend 
en ondersteunend. Schoolbesturen proberen 
schooldirecteuren te ondersteunen door onder 
andere centrale sturing en heldere kaders te 
bieden. 

• Door het afstandsonderwijs zijn leraren 
vaardiger geworden in het werken met ICT. Dat 
zien zij zelf als de grootste opbrengst van het 
afstandsonderwijs. Zij zijn gematigd positief 
over hun vaardigheden in het gebruik hiervan. 
Ook de schoolleiders en ICT-coördinatoren 
zijn over het algemeen positief over de 
vaardigheden van hun team in het gebruik van 
ICT. Schooldirecteuren en leraren verwachten 
dat in de toekomst nog af en toe online les 
wordt gegeven in de sector. 
 
• Schoolbestuurders en -directeuren denken 
relatief vaak na over de organisatie van het 
onderwijs bij verminderde inzetbaarheid van 
leraren in de toekomst. Zij willen vooral inzetten 
op digitaal onderwijs, zowel thuis als op school, 
flexibeler inzetten van personeel, het faciliteren 
van een invalpool en het stimuleren van ‘anders 
organiseren’ van onderwijs. Een deel ziet een 
oplossing in (nauwere) samenwerking met 
andere besturen en het nadenken met scholen 
over een ander onderwijsconcept. 
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Op 15% van de scholen hebben 
schoolleiders zorgen over de 

ventilatie en luchtkwaliteit en 44% 
maakt zich hier enigszins zorgen 
over. Bijna 60% van de scholen 

heeft dit conform het bouwbesluit 
op orde en 11% geeft aan het niet 

op orde te krijgen. (1)

ALLE SCHOLEN ZIJN  
VOLLEDIG OPEN 

LANDELIJK COÖRDINATIETEAM 
VENTILATIE OP SCHOLEN 

INGESTELD

5

AUGUSTUS 2020

17

25

Het is 92% van de schoolleiders 
gelukt om de formatie voor het 

komend schooljaar rond te krijgen, 
8% is hier niet in geslaagd. 

Gemiddeld is er een tekort van 0,5 
fte, los van coronagerelateerde 

afwezigheid. (1)

Bij de start van het schooljaar 
maken schoolleiders zich het 
meest zorgen over het aantal 

medewerkers (83%).
Slechts 11% van de schoolleiders 

heeft hier geen of nauwelijks 
zorgen over. (1) 

De meeste scholen (87%) lukt het 
om alle klassen de volle lestijd naar 
school te laten komen, bij 3% lukt 
het nu niet. Op 3% van de scholen 

ontbreken er nog leerlingen, 
waarvan de school niet weet waar 

ze zijn. (1)
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71% van de schoolleiders is 
tevreden met het onderwijs dat zij 
op het moment kunnen bieden. (3)

Er zijn zorgen over de 
personeelsbezetting en het 

testbeleid. In totaal moest 80% van 
de scholen afgelopen week een of 

meerdere leraren missen.  
De meeste leraren ontbreken 

omdat ze wachten op een test of 
testuitslag. (3)

Twee derde van de medewerkers 
geeft aan het onverstandig te 

vinden dat verkouden kinderen 
naar school komen. Een derde 

vindt het prima. (2) 
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DE RICHTLIJNEN VOOR KINDEREN ZIJN VERSOEPELD.  
KINDEREN MET VERKOUDHEIDSKLACHTEN MOGEN ONDER BEPAALDE 

VOORWAARDEN NAAR SCHOOL

ONDERWIJSGEVENDEN KRIJGEN VOORRANG  
BIJ HET TESTEN OP CORONA BIJ DE GGD-TESTSTRATEN
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OKTOBER 2020

1

5

Volgens de helft van de 
schooldirecteuren voldoet het 

schoolgebouw helemaal aan de 
eisen die worden gesteld voor de 
ventilatie van schoolgebouwen 

in de coronatijd. De overige 
gebouwen voldoen slechts ten dele 
(29%) of helemaal niet (12%). (4)

In totaal moest 81% van de 
scholen afgelopen week een of 

meerdere leraren missen, omdat ze 
in de risicogroep vallen (13%) of 
positief hebben getest (7%). (5) 

15 START MELDPUNT 
SCHOOLSLUITING VANWEGE  

DE CORONACRISIS
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Op 81% van de scholen is er zicht 
op het niveau van de leerlingen. 

Van 74% van de leerlingen is 
het niveau gelijk gebleven sinds 
de coronacrisis. 14% heeft een 
achterstand opgelopen en zo’n 

10% van de leerlingen ging juist 
sneller. (5)

Op 20% van de basisscholen 
kwamen afgelopen week 

alle leerlingen op school. Het 
merendeel miste gemiddeld 11 

leerlingen, zo’n 4% van het totaal 
aantal leerlingen op school. (5)
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NOVEMBER 2020

13

23
In het basisonderwijs en 

(voortgezet) speciaal onderwijs 
ervaart driekwart van de leraren 

een hogere werkdruk dan normaal. 
(7)

Bij 50% van de basisschool 
vestigingen zijn de consequenties 

van fysiek lesuitval volledig of
grotendeels ondervangen. (6)

Het gemiddeld percentage lesuitval 
in het basisonderwijs ligt deze 
week over alle leerjaren op 6%. 

Dat betekent dat op één vestiging, 
ieder leerjaar gemiddeld een kans 
van 6% heeft gehad op lesuitval 

vanwege coronagerelateerde 
aspecten bij de leraar. (6)

Met name scholen in voortgezet 
speciaal onderwijs krijgen 

regelmatig te maken met lesuitval 
als gevolg van corona. Bij de 

meerderheid van de vestigingen 
die daarmee te maken krijgt, zijn 

de consequenties volledig of 
grotendeels ondervangen. (6)

Een derde van de leraren in het 
basisonderwijs geeft aan minder 
individuele aandacht te kunnen 

schenken aan leerlingen. (7)

Leraren slagen er door corona 
niet in om hun gebruikelijke 

onderwijskwaliteit te leveren. 
Volgens leraren in het 

basisonderwijs scoort zo’n 40% 
van de leerlingen slechter dan 

vorige jaren. (7) 
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Gemiddeld moeten scholen voor 
ongeveer 12% (basisonderwijs) 
/ 23% (speciaal basisonderwijs) 

van hun leerlingen een extra 
inspanning leveren om hen in het 

huidige schooljaar weer op het 
verwachte niveau te krijgen. (8)

Schoolleiders denken relatief 
vaak na over hoe zij het 

onderwijs kunnen organiseren 
bij verminderde inzetbaarheid 
van leraren in de toekomst. Zij 

willen vooral inzetten op digitaal 
onderwijs, zowel thuis als op 

school, en het flexibeler inzetten 
van personeel. (8)

Driekwart van de schoolleiders 
geeft aan dat extra aandacht nodig 

is voor het organiseren van het 
onderwijs. 41% zegt meer tijd 

te moeten steken in inhoudelijke 
keuzes met betrekking tot het 

onderwijs. (8)

Bestuurders zien de volgende 
oplossingen voor de verminderde 
inzet van leraren in de toekomst: 
inzet van digitaal onderwijs thuis 

en op school, meer flexibel inzetten 
van personeel, faciliteren van een 

invalpool en stimuleren van ‘anders 
organiseren’ van onderwijs. (8)

Ruim de helft van de schoolleiders 
geeft aan dat zijn of haar 

leiderschap in de afgelopen 
periode op de proef werd gesteld. 

(8)

Bestuurders zijn vooral bezorgd 
over het tekort aan of verminderde 

inzet van leraren en de 
belastbaarheid van het 

personeel, de verhoogde werkdruk, 
blijvende achterstanden en 

groeiende 
kansenongelijkheid. (8)

Ongeveer een kwart van 
de bestuurders geeft aan 
dat ze concessies moeten 
doen op het gebied van de 

kwaliteitsontwikkeling van de 
scholen. (8)

Volgens acht op de tien 
schoolleiders zorgt de 

coronaperiode voor nieuwe 
inzichten op het gebied van 

leiderschap of persoonlijke groei 
als schoolleider. Dit heeft met 
name betrekking op directief 
leiderschap, meer individuele 
aandacht voor het team en 

improvisatie. (8)

Bestuurders merken dat ze het 
verschil kunnen maken tijdens 

de coronacrisis door bijvoorbeeld 
centrale sturing en heldere 

kaders te bieden aan de scholen. 
Zij vervullen volgens hen een 

essentiële rol in het geven van 
(meer) individuele aandacht aan 
schoolleiders en personeel. (8)

Eén op de vijf schoolleiders denkt 
na over het anders organiseren 

van het onderwijs om zo het 
lerarentekort het hoofd te bieden. 

(8)

Een grote meerderheid van de 
schoolleiders beoordeelt de 

rol van het bestuur tijdens de 
coronaperiode als voldoende 

betrokken (95%; gemiddeld cijfer: 
7,2), voldoende sturend (88%; 

gemiddeld cijfer: 7,3) en voldoende 
ondersteunend 

(93%; gemiddeld cijfer: 7,9). (8)

Ook vraagt de zorg voor het 
welbevinden (66%) en  

de (fysieke) veiligheid van het 
personeel (40%) veel aandacht  

van de schoolleiding. (8)

Zo’n 10% van de besturen ziet 
een oplossing in (nauwere) 
samenwerking met andere 

besturen voor de verminderende 
inzet van leraren en ruim 5% 
van de besturen denkt met 
scholen mee over een ander 

onderwijsconcept. (8)

Volgens acht op de tien 
schoolleiders zorgt de COVID-

19-periode voor nieuwe inzichten 
op het gebied van leiderschap of 

persoonlijke groei als schoolleider. 
Dit heeft met name betrekking 
op directief leiderschap, meer 

individuele aandacht voor het team 
en improvisatie. (8)

9

Bij uitval van leraren staan meestal 
invallers of vervangers voor de 

groep, maken (parttime) leraren 
meer uren op de eigen school of 
staan schoolleiders of ib-ers zelf 

voor de klas. Hierdoor hoefde 73% 
van de schoolleiders tot nu toe 

geen groepen naar huis te sturen. 
(8)

Scholen voor speciaal 
basisonderwijs sturen vaker 

groepen naar huis bij afwezigheid 
van leraren, dan scholen in het 

basisonderwijs (69%), 
waarschijnlijk omdat geschikte 

invallers/vervangers moeilijker te 
vinden zijn. (8)

Sinds de zomer heeft ruim 
90% van de basisscholen te 

maken gehad met afwezigheid 
van onderwijspersoneel om 

coronagerelateerde redenen. Voor 
het speciaal basisonderwijs gold 

dit zelfs voor alle scholen. (8)
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Het percentage vestigingen met 
lesuitval is in de grote steden 

en de G40 hoger dan in overige 
gemeenten. (9)

Bij 44% van de vestigingen 
in het basisonderwijs zijn de 
consequenties van de fysieke 

lesuitval volledig of grotendeels 
ondervangen (vergelijkbaar met 

november-meting). (9)

Het gemiddeld percentage 
lesuitval ligt deze week in het 

basisonderwijs over alle leerjaren 
op 6%. Dat betekent dat op 
één vestiging ieder leerjaar 
gemiddeld een kans van 6% 

heeft gehad op lesuitval vanwege 
coronagerelateerde aspecten bij de 

leraar. (9)

KABINET BESLUIT TOT EEN 
VERGAANDE LOCKDOWN

SCHOLEN SLUITEN, ONDERWIJS OP AFSTAND VAN LEERLINGEN. 
UITZONDERINGEN VOOR SPECIFIEKE GROEPEN

10

DECEMBER 2020

11

14

Op 71% van de scholen is het 
schoolteam positief over het 

feit dat er tijdens de lockdown 
afstandsonderwijs gegeven wordt. 

(10)

Twee derde van de scholen heeft 
in de afgelopen periode scenario’s 

(voor afstandsonderwijs) 
voorbereid, voor het geval dat 

nodig is. (10)

Bijna 85% van de schoolleiders 
heeft begrip voor het 

kabinetsbesluit om de scholen te 
sluiten. Wel zijn er zorgen over 
leerachterstanden bij met name 
kwetsbare leerlingen en over de 

sociale veiligheid. (10)

16
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11

JANUARI 2021

8 HET TESTBELEID VOOR KINDEREN ONDER DE 12 JAAR 
IS IN BEPERKTE MATE AANGEPAST. 

ZIJ LATEN ZICH TESTEN BIJ KLACHTEN DIE PASSEN BIJ COVID-19

Op 89% van de scholen is er 
een goede afstemming met 

lokale autoriteiten. Op 93% is 
er een goede afstemming met 

de kinderopvang en BSO en op 
21% is er een samenwerking met 

andere scholen of besturen voor de 
noodopvang van leerlingen. (11)

In het hele onderwijs voelt 
grofweg de helft van de leraren 

zich ‘enigszins veilig’ en een 
kwart ronduit ‘onveilig’ wanneer 

zij naar school gaan. Bij de 
onderwijsondersteuners zijn deze 

percentages vergelijkbaar. (12)

Op 14% van de scholen zijn er 
teamleden niet inzetbaar vanwege 
coronagerelateerde klachten. (11)

Vrijwel alle scholen (99%) zijn 
tevreden met de manier waarop 
het afstandsonderwijs op hun 

school is ingericht. Op ruim een 
kwart van de scholen beschikken 
nog niet alle leerlingen over een 

device. (11)

Volgens 63% van de schoolleiders 
is de werkdruk sinds de 

coronacrisis toegenomen. Volgens 
31% is deze gelijk gebleven en 

volgens 6% is deze lager sinds de 
coronacrisis. (11)

In vergelijking met de vorige 
lockdown hebben bijna alle 

scholen (93%) vanaf het begin 
alle leerlingen in beeld. Tijdens de 
vorige periode van lockdown was 

dat na een paar weken 80%.
Ook worden er meer leerlingen 

opgevangen. (11)

In het basisonderwijs gaat 30% 
van de leraren nog naar school. 

Vooral om les te geven aan 
kwetsbare leerlingen, al dan niet 

in combinatie met online les, of om 
noodopvang te verzorgen. (12)
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Bijna 60% van de basisscholen 
oordeelt dat de personele 
capaciteit voldoende is om 

afstandsonderwijs en fysiek 
onderwijs voor leerlingen 

in uitzonderingsgroepen te 
combineren. Voor 6% is deze 

onvoldoende. (14) 

De overgrote meerderheid van 
de leraren (83%) geeft aan dat 
hun school vrij gemakkelijk is 

overgestapt op het verzorgen van 
afstandsonderwijs. Ook geeft 55% 

aan dat de schoolleiding er alles 
aan doet om de leraren daarbij te 

ondersteunen. (13)

31 BESLISSING OVER OPENING 
SCHOLEN OP 8 FEBRUARI
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Bijna een derde (30%) valt het 
verzorgen van afstandsonderwijs 

persoonlijk zwaar. (13)



SCHOLEN MOGEN WEER OPEN 8

Zo’n 28% van de leerlingen heeft 
volgens de schoolleiders een 
achterstand ten opzichte van 

eerdere jaren (waarvan 18% al 
een achterstand had) en 10% lijkt 

sneller te zijn gegaan. (15)

93% van de schoolleider voelde 
zich goed voorbereid op de 

heropening en 3,5% voelde zich 
niet of niet volledig voorbereid. 
74% van de schoolteams stond 

positief tegenover de heropening 
en 9% negatief. (16)

In mindere mate maken 
schoolleiders zich ook zorgen 
over het kunnen leveren van 

onderwijskwaliteit (20%) en het 
naleven van de maatregelen in de 

school (13%). (15)

64% van de schoolleiders ziet 
een verschil in de leerprestaties. 

Gemiddeld schatten schoolleiders 
dat van alle leerlingen in de school 

zo’n 62% redelijk constant is 
gebleven in de voortgang. (15)

Bij het openen van de scholen 
maakt 70% van de schoolleiders 
zich zorgen om het welbevinden 
van het personeel, 36% over of 

ze wel voldoende personeel op de 
been kunnen krijgen en 33% over 

de werkdruk. (15)

Zo’n 95% van de scholen heeft alle 
leerlingen in beeld. Op de overige 

5% missen nog wat leerlingen, 
gemiddeld 2,6 per school. Landelijk 

zou dat gaan om circa duizend 
leerlingen. (15)

Op 69% van de scholen zijn de
teams over het algemeen tevreden

of enigszins tevreden met de
maatregelen die zijn genomen om
de risico’s beheersbaar te maken.
Volgens 21% moet er echt meer

gebeuren. (16)
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76% van schoolleiders denkt 
dat de school in staat is om 

voor individuele leerlingen en 
ook schoolbreed gegevens te 
analyseren en te vertalen naar 

passende interventies. 23% denkt 
dit redelijk te kunnen. (17)

56% van de schoolleiders heeft 
in de school extra ondersteuning 
(OP) nodig om het beleid en de 

uitvoering van het NP Onderwijs 
goed te kunnen doen. 44% denkt 
persoonlijk externe ondersteuning 

nodig te hebben. (17) 

PRESENTATIE NATIONAAL 
PROGRAMMA ONDERWIJS

SCHOLEN IN HET VO EN VSO 
GAAN WEER OPEN VOOR ALLE 

LEERLINGEN

Volgens schoolleiders zou het 
meeste geld van de NP Onderwijs 
subsidie moeten gaan naar extra 
handen in de klas (46%), kleinere 

klassen (32%), extra remediërende 
tijd (9%), focus op zelfvertrouwen 
en welbevinden versterken (7%). 

(17)

89% van de schoolleiders denkt 
dat extra onderwijstijd niet of 
niet helemaal de belangrijkste 

oplossing is voor het aanpakken 
van leervertragingen. 88% vindt 
extra focus op/ extra middelen 
voor VVE-programma’s heel of 

enigszins belangrijk. (17)

Schoolleiders hebben bij een 
NP Onderwijs na corona vooral 
behoefte aan maatwerk en een 

keuze op schoolniveau, waarbij ze 
zelf kunnen kijken of het accent 

op leerlingenzorg, jeugdzorg, 
ondersteuning team of andere 

zaken wordt gelegd. (17) 

 65% van de scholen denkt 
voldoende en 31% denkt 

redelijk voldoende kennis en 
handelingsbekwaamheid te hebben 

om vertraging of achterstanden 
aan te pakken. (17) 

37% van de scholen denkt hulp te 
kunnen gebruiken bij het opstellen 

van meerjarenplannen, 67% bij 
de leerlingenzorg en 38% bij 

jeugdhulpverlening en/of (school)
maatschappelijk werk. (17) 

62% van de schoolleiders 
denkt helemaal, en 31% denkt 

enigszins in staat te zijn om 
met NP Onderwijs geld extra 

onderwijspersoneel in dienst te 
nemen. 71% denkt helemaal in 
staat te zijn om met extra geld 

meer OOP-ers in dienst te nemen. 
(17)

Een grote meerderheid van de 
leraren (gemiddeld 93,5%) zijn 
aanwezig op school. Op 43% 

van de scholen waren alle leraren 
aanwezig. Gemiddeld ontbraken 

er per school 1,2 leraren vanwege 
coronagerelateerde oorzaken. (18)
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Het gemiddelde percentage 
lesuitval is hoger dan bij 

de meting in december (rond de 
6%). Bij 65% van de vestigingen 
zijn de consequenties van deze 

fysieke lesuitval volledig of 
grotendeels ondervangen. Dat is 
hoger dan bij meting in december 

(45%). (20) 

Bijna 90% van de schoolleiders 
vindt dat het goed gaat op 

school na de heropening van de 
basisscholen op 8 februari. Wel 
zijn er zorgen over de werkdruk 

en het snel kunnen testen van het 
onderwijspersoneel. (19)

 Het gemiddeld percentage 
lesuitval in deze week in het 
basisonderwijs ligt over alle 

leerjaren op 11%. Dat betekent 
dat op één vestiging ieder leerjaar 

gemiddeld een kans van 11% 
heeft gehad op lesuitval vanwege 
coronagerelateerde aspecten. (20)
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 Ruim de helft van alle basisscholen 
stuurde deze week klassen naar 

huis vanwege coronagerelateerde 
oorzaken. Gemiddeld gaat het om 
2,2 van de 12 klassen per school. 

(21)
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Ruim 70% van de 
schooldirecteuren is tevreden over 

dat ze met het team en onder 
leiding van de directie kunnen 

beslissen waar het NP Onderwijs 
geld aan wordt besteed. Slechts 
13% is hier niet of helemaal niet 

tevreden over. (22)

85% van de schoolleiders ziet 
liever dat er structureel wordt 
geïnvesteerd in het onderwijs 
en 57% wil meer tijd voor de 

uitvoering. (22)

Slechts 4% van de schoolleiders 
is van plan om met het geld van 
het NP Onderwijs zomerscholen 
te starten. 7% gebruikt het voor 
verlengde schooldagen en 8% 

voor samenwerking met externe 
bureaus. (22)

29% van de schoolleiders 
weet nog niet waar deze het 
NP Onderwijs geld aan gaat 

uitgeven. 55% weet dit al wel. 
Zij willen vooral extra handen 
in de klas (84%), continuering 
van het huidige beleid (74%), 

professionalisering van personeel 
(56%) en plannen uitvoeren, die er 

al waren (51%). (22)

Een meerderheid van de 
schoolleiders (53%) is niet 

enthousiast over het NP Onderwijs 
na corona. Slechts 23% is positief 

over wat men nu over het plan 
weet, waarvan 2% zeer positief. 

(22)

Driekwart van de
schooldirecteuren is grotendeels of 

geheel overtuigd de
autonomie te krijgen van het

bestuur om zelf het NP Onderwijs
in te richten. 7% is hier niet of 

helemaal niet van overtuigd. (22)

29% van de schooldirecteuren 
vindt dat scholen binnen het 
bestuur of de regio moeten 

samenwerken als het gaat over het 
NP Onderwijs, 37% vindt dat soms 
moeten worden samengewerkt en 

22% vindt van niet. (22)
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Schoolleiders en ICT-coördinatoren 
zijn over de gehele linie positief 
over de vaardigheden van hun 

team in het gebruik van ICT. (23)

Over de opbrengst van 
afstandsonderwijs voor de 
leraar wordt overwegend 

negatief gedacht. Velen zijn van 
mening dat zij in een reguliere 
onderwijssituatie beter zicht 

hebben op de vorderingen van 
de leerlingen en dan efficiënter 

kunnen werken. (23)

Schoolleiders en ICT-coördinatoren 
verwachten dat er in de toekomst 

meer gebruik zal worden 
gemaakt van ICT door leraren 

om vorderingen van leerlingen te 
volgen. (23) 

Leraren verwachten dat ICT 
in de toekomt vooral wordt 
gebruikt wanneer leerlingen 

moeten samenwerken, bij 
formatief evalueren en wanneer 
leerlingen worden aangezet tot 
probleemoplossend leren. (23) 

Bijna een kwart van de leraren 
verwacht dat in de toekomst 

online lesgeven nooit meer wordt 
toegepast en bijna de helft 

verwacht dat dit af en toe zal 
worden toegepast. (23) 

Leraren zijn over het geheel 
genomen gematigd positief over 
hun vaardigheden in het gebruik 
van ICT. Hun vertrouwen is het 

grootst in de vaardigheid om online 
informatie te vinden. (23)

Leraren denken verschillend over 
de randvoorwaarden voor ICT-
gebruik op hun school. Zij zijn 

vooral kritisch over de vraag of er 
op school duidelijke afspraken over 

de inzet van nieuwe technologie 
bestaan. (23)

1

APRIL 2021

Leraren oordelen significant 
positiever over de opbrengsten 

van het onderwijs, naarmate 
zij vaker en veel verschillende 

vormen van onderwijsactiviteiten 
hebben toegepast en naarmate 
zij positiever oordelen over de 

randvoorwaarden op school op het 
gebied van ICT-gebruik. (23)

De belangrijkste opbrengst van 
de coronacrisis die leraren voor 
zichzelf zien, is dat zij vaardiger 
zijn geworden in het werken met 

ICT. (23) 
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Het gemiddeld percentage lesuitval 
in het basisonderwijs ligt deze 

week over alle leerjaren op 13%. 
Dat is vergelijkbaar met de meting 

in maart (11%). (25)

Bij 67% van de basisschool 
vestigingen zijn de consequenties 

van fysieke lesuitval volledig of 
grotendeels ondervangen.  

Dat is vergelijkbaar met  
de meting in maart. (25)
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In totaal stuurde 57% van alle 
basisscholen de afgelopen twee 

weken gemiddeld één op de 
vijf klassen naar huis vanwege 

coronagerelateerde oorzaken. Dat 
is meer dan de periode daarvoor. 

(24)

De afgelopen twee weken was 
gemiddeld 81% van de leerlingen 

en 89% van de leraren op 
school. Op 8 april ging dat om 
respectievelijk 78% en 87%,  

op 26 maart om 85% en 89% en 
op 11 maart om 90%. (24)
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Bij 70% van de vestigingen zijn de 
consequenties van deze fysieke 
lesuitval volledig of grotendeels 

ondervangen. Dat is vergelijkbaar 
met de meting in april. (26)

Het gemiddeld percentage lesuitval 
ligt in het basisonderwijs deze 

week over alle leerjaren op 5%. Dat 
is significant lager dan tijdens de 

meting in april (13%). (26)

‘MENUKAART’ MET 
EFFECTIEVE INTERVENTIES NPO 

BESCHIKBAAR

SCHOLEN IN HET VOORTGEZET
SPECIAAL ONDERWIJS WEER 

VOLLEDIG OPEN

19

MEI 2021
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Bijna driekwart van de scholen 
heeft al een schoolscan gedaan, die 
nodig is om NP Onderwijs geld te 

krijgen voor interventies. Eveneens 
driekwart van de scholen weet 
al aan welke interventies zij het 

bedrag willen besteden. (27)

Op 82% van de scholen heeft de 
schoolleider de regie over het  

NP Onderwijs plan. (27)

Een meerderheid (56%) van de 
schoolleiders is inmiddels positief 
over het NP Onderwijs na corona, 
eind maart was dat slechts 23%. 
Zo’n 15% van de scholen is nog 

altijd niet blij met het programma, 
dat was eerder 53%. (27)

Scholen willen vooral extra 
handen in de klas. Ruim de helft 

van de scholen wil instructie 
in kleine groepen en bijna de 

helft wil het NP Onderwijs geld 
uitgeven aan onderwijsassistenten, 

interventies gericht op het 
welbevinden van leerlingen, 

klassenverkleining of individuele 
instructie. (27)
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Schoolleiders gaan in toenemende 
mate uit van de kansen die het 
NP Onderwijs biedt. Wel zijn 
er zorgen over het tijdpad en 
de beschikbaarheid van het 
benodigde personeel. (27)
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De ‘terughoudendheid’ van 
schoolleiders zit hem met name op 

drie punten: het niet structureel/
duurzaam zijn van de investeringen 
in het primair onderwijs, de tijds- 

en werkdruk die het NP Onderwijs 
met zich meebrengt voor de school 

en de bureaucratie rondom de 
subsidie. (28)

Bijna 80% van het 
onderwijspersoneel geeft aan dat 
een eenmalige investering, zoals 

het NP Onderwijs, problemen zoals 
de salariskloof, de hoge werkdruk, 
het nijpend lerarentekort op lange 

termijn niet oplost. (29)

Bijna driekwart van de 
schoolleiders (73%) geeft aan 
een goed of zelfs zeer goed 

beeld te hebben van de leer- en 
ontwikkelachterstanden bij de 

leerlingen op hun school als gevolg 
van de coronaperiode. (28)

De meerderheid van de 
schoolleiders (68%) is inmiddels 

positief over het NP Onderwijs. De 
groep die uitgesproken negatief 
is over het NP Onderwijs is nu 

relatief klein (6%). (28)

Slechts een kleine meerderheid 
van het onderwijspersoneel 

(58%) geeft aan dat leraren of het 
lerarenteam meebeslissen over de 

invulling van het schoolprogramma 
om de corona-achterstanden weg 

te werken. (29)

Een op de vijf schoolleiders 
(21%) geeft aan een of meerdere 

vacatures voor leerkrachten te 
hebben die ze aan het begin van 

het nieuwe schooljaar (2021-
2022) niet verwachten te hebben 

ingevuld. (28)

Volgens 60% van het 
onderwijspersoneel wordt het 

wegwerken van de achterstanden 
gehinderd door een gebrek aan 

leraren. (29)

Schoolleiders kiezen vooral voor 
de volgende interventies: 

1) instructie in kleine groepen,  
2)  professionalisering van het   

team die nodig is om gekozen 
interventies te kunnen uitvoeren,

3) een-op-eenbegeleiding en
4)  interventies gericht op het 

welbevinden van leerlingen. 
(28) 
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Het gemiddeld percentage lesuitval 
deze week in het basisonderwijs 

ligt over alle leerjaren op 4%. (30)

Bij bijna 60% van de vestigingen 
zijn de consequenties van deze 

fysieke lesuitval volledig 
of grotendeels ondervangen.  

Dat is vergelijkbaar met  
de meting in mei. (30)
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 Op dit moment is circa 85% 
van de leerlingen en 91% van 

de leraren op school. De eerste 
week na de meivakantie was dit 
respectievelijk 88% en 94%. (31)

Bijna 80% van de schoolbesturen 
wil de komende twee jaar extra 
personeel inzetten. Maar 42% 
van hen weet niet waar ze dat 

personeel vandaan moeten halen. 
(32)

Hoewel de coronacijfers de 
goede kant op gaan, laten de 

aanwezigheidscijfers een ander 
beeld zien. Toch is het nog lang 
niet zo erg als medio maart toen 
slecht 78% van de leerlingen en 
85% van de leraren op school 

waren. (31)
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1.  AVS (31 augustus, 2020). Voldoende personeel is grote 
zorg voor schoolleiders, op https://avs.nl/actueel/nieuws/
voldoende-personeel-is-grote-zorg-voor-schoolleiders/  
•  Deelname door 600 schooldirecteuren. 

2.  AOb (24 september, 2020). Merendeel leerkrachten niet 
blij met snotneusbesluit, op https://www.aob.nl/nieuws/
merendeel-leerkrachten-niet-blij-met-snotneusbesluit/  
•  Deelname door meer dan 3.336 AOb-leden uit het primair 

onderwijs. 

3.  AVS (30 september, 2020). Schoolleiders tevreden, wel 
zorgen over bezetting en testbeleid, op https://avs.nl/
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bezetting-en-testbeleid/  
•  Deelname door 642 schooldirecteuren. 

4.  AVS (1 oktober, 2020). Helft van de scholen voldoet aan 
bouwbesluit, op https://avs.nl/actueel/nieuws/helft-van-de-
scholen-voldoet-aan-bouwbesluit/  
•  Deelname door 624 schooldirecteuren. 

5.  AVS (5 oktober, 2020). Meeste leerlingen op school, 
thuisonderwijs vraagt aandacht, op https://avs.nl/actueel/
nieuws/meeste-leerlingen-op-school-thuisonderwijs-vraagt-
aandacht/  
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6.  Oberon (13 november, 2020). Periodieke peiling COVID-19 
in het funderend onderwijs. Meting week 9 t/m 13 november 
2020. Utrecht: Oberon. 

7.  AOb (23 november, 2020). Onderwijskwaliteit sterk 
gedaald in coronatijd, op https://www.aob.nl/nieuws/
onderwijskwaliteit-sterk-gedaald-in-coronatijd/  
•  Deelname door bijna achtduizend AOb-leden in het 

basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. 

8.  Inspectie van het Onderwijs (24 november, 2020). COVID-
19-monitor Inspectie van het Onderwijs meting 3. Utrecht: 
Inspectie van het Onderwijs. 

9.  Oberon (11 december, 2020). Periodieke peiling COVID-19 
in het funderend onderwijs. Meting week 7 t/m 11 december 
2020. Utrecht: Oberon.

10.  AVS (15 december, 2020). Schoolleiders hebben begrip, 
maar ook zorgen over schoolsluiting, op https://avs.nl/
actueel/nieuws/schoolleiders-hebben-begrip-maar-ook-
zorgen-over-schoolsluiting/  
•  Deelname door 1.000 schooldirecteuren in het basis-, 

speciaal- en voortgezet onderwijs.

11.  AVS (5 januari, 2021). Meeste leerlingen in beeld en 
kwetsbare leerlingen op school, op https://avs.nl/actueel/
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leerlingen-op-school/  
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personeel-geeft-veel-fysiek-les-kwart-voelt-zich-onveilig/  
•  Deelname door bijna 15.000 AOb-leden in het primair- en 

voortgezet onderwijs. 

13.  DUO Onderwijsonderzoek (18 januari, 2021). Leerkrachten 
basisscholen over de tweede lockdown. Utrecht: DUO 
Onderwijsonderzoek. 

14.  Oberon (29 januari, 2021). Peiling COVID-19 in het 
funderend onderwijs. Meting week 25 t/m 29 januari 2021. 
Utrecht: Oberon. 

15.  AVS (2 februari, 2021). Peiling AVS: meeste schoolleiders 
voor openen scholen, maar liefst wel veilig, op https://avs.
nl/actueel/nieuws/peiling-avs-meeste-schoolleider-voor-
openen-scholen/  
•  Deelname door bijna 1.000 schoolleiders.

16.  AVS (11 februari, 2021). Vrijwel alle scholen nu open voor 
onderwijs in de klas, op https://avs.nl/actueel/nieuws/vrijwel-
alle-scholen-vanaf-vandaag-ook-echt-open/  
•  Deelname door 1.000 basisschooldirecteuren. 

17.  AVS (17 februari, 2021). Schoolleiders willen autonomie, 
extra personeel en ondersteuning bij wegwerken 
achterstanden, op https://avs.nl/actueel/nieuws/
schoolleiders-willen-vooral-extra-personeel-en-
ondersteuning-bij-wegwerken-achterstanden/  
•  Deelname door 900 schoolleiders. 

18.  AVS (23 februari, 2021). Veel leerlingen en leraren op 
school, maar sneltesten graag sneller, op https://avs.nl/
actueel/nieuws/veel-leerlingen-en-leraren-op-school-maar-
sneltesten-mag-wat-sneller/  
•  Deelname door 600 schooldirecteuren in het basis- en 

(voortgezet) speciaal onderwijs.

19.  AVS (11 maart, 2021). Schoolleiders tevreden met 
heropening, wel zorgen over werkdruk en sneltesten, op  
https://avs.nl/actueel/nieuws/schoolleiders-tevreden-met-
heropening-wel-zorgen-over-werkdruk-en-sneltesten/  
•  Deelname door 800 basisschooldirecteuren. 

20.  Oberon (12 maart, 2021). Periodieke peiling COVID-19 
in het funderend onderwijs - Meting week 8 t/m 12 maart 
2021. Utrecht: Oberon. 

21.  AVS (26 maart, 2021). Helft van de scholen stuurt klassen 
naar huis, op https://avs.nl/actueel/nieuws/helft-van-de-
scholen-stuurt-klassen-naar-huis/  
•  Deelname door ruim 1.400 schoolleiders. 

22.  AVS (31 maart, 2021). Schoolleiders niet enthousiast over 
Nationaal Programma, maar zien wel kansen, op https://
avs.nl/actueel/nieuws/schoolleiders-niet-enthousiast-over-
nationaal-programma-maar-zien-wel-kansen/  
•  Deelname door 300 directeuren in het basisonderwijs. 

23.  KBA Nijmegen (1 april, 2021). Monitor hybride onderwijs. 
Tweede meting. Nijmegen: KBA Nijmegen. 
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24.  AVS (12 april, 2021). Wederom meer klassen thuis, minder 
leerlingen en leraren op school, op https://avs.nl/actueel/
nieuws/wederom-meer-klassen-thuis-minder-leerlingen-en-
leraren-op-school/  
•  Deelname door 1.000 directeuren.

25.  Oberon (16 april, 2021). Periodieke peiling COVID-19 in het 
funderend onderwijs Meting week van 12 t/m 16 april 2021. 
Utrecht: Oberon.

26.  Oberon (21 mei, 2021). Periodieke peiling COVID-19 in het 
funderend onderwijs Meting week van 17 t/m 21 mei 2021. 
Utrecht: Oberon. 

27.  AVS (22 mei, 2021). Meer schoolleiders tevreden met 
Nationaal Programma Onderwijs na Corona, op https://
avs.nl/actueel/nieuws/meer-schoolleiders-tevreden-met-
nationaal-programma-onderwijs-na-corona/  
•  Deelname door 700 schooldirecteuren en adjuncten. 

28.  DUO Onderwijsonderzoek (1 juni, 2021). Monitor 
Nationaal Programma Onderwijs. Meting 1. Utrecht: DUO 
Onderwijsonderzoek. 

29.  AOb (8 juni, 2021). AOb-enquête: ‘NPO dreigt te stranden 
op lerarentekort’, op https://www.aob.nl/nieuws/aob-
enquete-npo-dreigt-te-stranden-op-lerarentekort/  
•  Deelname door 700 leraren, ondersteuners en 

directieleden op basisscholen. 

30.  Oberon (18 juni, 2021). Periodieke peiling COVID-19 in 
het funderend onderwijs. Meting week van 14 t/m 18 juni. 
Utrecht: Oberon. 

31.  AVS (1 juli, 2021). Ledenpeiling AVS.  
•  Deelname door 600 basisschooldirecteuren en adjuncten. 

32.  AVS (13 juli, 2021). Ledenpeiling AVS.  
•  Deelname door 160 schoolbesturen. 
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