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Voorwoord

Veranderende
arbeidsmarkt in
roerige tijden
In de vorige Onderwijsatlas signaleerden we al dat de arbeidsmarkt in het primair onderwijs sterk
veranderde. Maar dat er in 2020 en 2021 zoveel zou veranderen, dat kon niemand voorspellen.
Wat de gevolgen zijn van deze roerige periode voor de arbeidsmarkt in onze sector is nog onzeker.
Niemand kan overzien wat de effecten zullen zijn van de eenmalige miljardeninvestering van het kabinet,
vooral omdat het geld gelijk verdeeld wordt over de hele onderwijsarbeidsmarkt. Helaas, want zoals de
Onderwijsraad mooi verwoordde: door ‘ongelijk investeren’ komt de hulp terecht bij scholen die dat het
hardst nodig hebben.
In de tussentijd loopt het lerarentekort snel op en het feit dat er nog altijd een gapende loonkloof is binnen
de verschillende onderwijssectoren, maakt het niet eenvoudiger om dit tekort tegen te gaan. Desondanks
blijft de tevredenheid van het onderwijspersoneel ongekend hoog. Maar er blijft werk aan de winkel.
Vooral de hoge werkdruk verdient aandacht.
In deze vijfde Onderwijsatlas vind je een breed scala aan landkaarten, grafieken en tabellen, waarmee we
alle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in één oogopslag zichtbaar maken. Je overziet meteen wat de
arbeidsmarktsituatie in je eigen regio is én je kunt deze vergelijken met de situatie in andere regio’s.

Bijdragen aan beste onderwijs

Het Arbeidsmarktplatform PO wil bijdragen aan het beste onderwijs voor ieder kind. En wel door te
werken aan optimale omstandigheden waarbinnen iedereen die werkzaam is in het primair onderwijs
zijn werk kan doen. Ben je benieuwd naar wat we allemaal doen? Kijk dan op onze website:
www.arbeidsmarktplatformpo.nl.
Een van onze instrumenten lichten we nu alvast voor je uit: het Scenariomodel PO. Hiermee kun je
toekomstscenario’s maken voor bestuurlijke en regionale ontwikkelingen. Je kunt zelf aan de knoppen
draaien om leerlingenprognoses en formatieramingen te berekenen. Ook krijg je inzicht in jouw
personeelsbehoefte en financiële ruimte in de komende jaren.
Ton Groot Zwaaftink
Voorzitter Arbeidsmarktplatform PO
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De personeelstekorten zijn in het primair onderwijs nog steeds een groot en
groeiend probleem. De verwachting is dat het tekort aan leraren de komende
jaren verder oploopt. Dit komt door een combinatie van factoren. Aan de ene kant
neemt de uitstroom van een grote groep leraren toe, vanwege het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd. Aan de andere kant is er onvoldoende instroom
van nieuwe leraren (met name vanaf de pabo) om in de vraag naar leraren te
voorzien. Daar komt nog bij dat het aantal leerlingen minder sterk daalt dan
voorheen én dat er gebieden zijn waar het aantal leerlingen juist toeneemt.

Leerlingen en werkgelegenheid

Verwachtingen voor de toekomst

Ontwikkeling aantal leerlingen en werkgelegenheid primair onderwijs
(index: 2015 = 100)			
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1.1 Prognose werkgelegenheid leraren (fte)

1.2 Onvervulde vraag leraren (fte)

1.3 Vervangingsvraag leraren (fte)

Primair onderwijs 2020-2025

Primair onderwijs 2025

Primair onderwijs 2025

(% van werkgelegenheid)

(% van werkgelegenheid)

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

• >= 2,4%
• 1,8 tot 2,4%
• 1,2 tot 1,8%
• 0,6 tot 1,2%
• < 0,6%

Lerarentekort loopt snel op

Er zijn echter ook regio’s waar in 2025 relatief lage extra
tekorten worden verwacht, zoals Midden-Limburg (1 fte),
Drechtsteden (4 fte) en Gorinchem (4 fte). Het tekort
percentage is het hoogst in Almere (zo’n 6 procent) en
Amsterdam (5 procent). Ook in de steden Den Haag,
Rotterdam en Utrecht en in de regio Midden-Holland is het
relatieve extra tekort in 2025 met minimaal 2,5 procent relatief
hoog. In Drechtsteden, Midden-Limburg, Noord-Limburg en
Twente zijn de tekortpercentages naar verwachting beperkt
(minder dan een half procent). [ZIE KAART 1.2]

Het lerarentekort is een landelijk fenomeen. Wel loopt het
tekort regionaal sterk uiteen. In 2025 worden de grootste
tekorten, in absolute zin, verwacht in de regio’s Amsterdam
(221 fte), Rotterdam (96 fte) en Noordoost-Brabant (90 fte).

Lerarentekort is een complex probleem

Uit prognoses blijkt dat het lerarentekort in het primair
onderwijs de komende jaren flink toeneemt, in ieder geval
de komende vijf jaar. Zonder beleidswijzigingen komt het
lerarentekort tussen 2020 en 2025 uit op een extra tekort
van ongeveer 1.430 fte. Dit tekort komt bovenop de huidige
situatie. Als we het tekort afzetten tegen de werkgelegenheid
in de sector (het zogenoemde relatieve tekort), dan zien we
dat het lerarentekort naar verwachting zo’n 2 procent van
de totale werkgelegenheid bedraagt.
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• >= 6,6%
• 5,8 tot 6,6%
• 5,3 tot 5,8%
• 4,8 tot 5,3%
• < 4,8%

De ontwikkeling van het aantal leerlingen speelt een belangrijke rol bij de tekortproblematiek. De afgelopen jaren is het
aantal leerlingen in de meeste regio’s gedaald.

1.4 Leerling-leraar ratio

1.5 Aandeel onderwijzend personeel
in formatie

1.6 Ontwikkeling werkgelegenheid
leraren (fte)

Basisonderwijs 2019

Basisonderwijs 2015-2020

Basisonderwijs 2019

• >= 18,8
• 18,4 tot 18,8
• 17,6 tot 18,4
• < 17,6

Vooral de Achterhoek, Zuid- en Midden-Drenthe, Twente en
Noord- Limburg zijn tussen 2015 en 2020 hard getroffen
door krimp: het aantal basisschoolleerlingen in deze regio’s
daalde met 10 tot 14 procent. In delen van de Randstad en in
enkele grote(re) steden is het aantal leerlingen de afgelopen
jaren juist toegenomen. [ZIE KAART 1.8] Deze stijging zullen
we de komende jaren in meer regio’s zien. Zo neemt het
aantal basisschoolleerlingen in de steden Amsterdam,
Den Haag, Rotterdam en Utrecht tussen 2020 en 2025 naar
verwachting met 3 tot 5 procent toe. In andere gemeenten,
zoals Almere en Maastricht, neemt het aantal leerlingen toe
met meer dan 5 procent. [ZIE KAART 1.7] Hierdoor stijgt ook
de vraag naar leraren de komende jaren. Dit zien we onder
andere terug in de verwachte werkgelegenheid voor leraren:
in Amsterdam, Almere, Food Valley, Midden-Holland en
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• >= 82%
• 81 tot 82%
• 79 tot 81%
• 77 tot 79%
• < 77%

Haaglanden (exclusief Den Haag) neemt de werkgelegenheid
de komende jaren met minstens 2,5 procent toe. Ook in andere
regio’s neemt de werkgelegenheid voor leraren tussen 2020
en 2025 toe. [ZIE KAART 1.1]
Bij de vraag naar leraren speelt – naast de ontwikkeling van
het aantal leerlingen – ook de uitstroom van leraren (met
name naar pensioen) een rol. De vraag die hierdoor ontstaat
(de zogenoemde vervangingsvraag) komt in 2025 landelijk
naar verwachting uit op ruim 4.940 fte. Ook hier zien we
regionale verschillen: de vervangingsvraag is in 2025 het
hoogst in Amsterdam en Almere (bijna 8 procent). Tegelijkertijd verwachten de regio’s Haaglanden (exclusief Den Haag),
Midden-Holland, Midden-Limburg, Noord-Limburg en Rijk
van Nijmegen een relatief lage vervangingsvraag (minder dan
4,8 procent).

• groei: >= 4%
• groei: 1,5 tot 4%
• groei: < 1,5%
• krimp: < 5%
• krimp: > 5%

De afgelopen jaren is
het aantal leerlingen
in de meeste regio’s
gedaald. Terwijl in
delen van de Randstad
en in enkele grote(re)
steden het aantal
leerlingen de afgelopen
jaren juist is toegenomen.
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1.7 Leerlingprognose

1.8 Ontwikkeling aantal leerlingen

Basisonderwijs 2020-2025

Basisonderwijs 2015-2020

• groei: >= 5%
• groei: < 5%
• krimp: < 5%
• krimp: 5 tot 10%
• krimp: 10 tot 15%
• krimp: >= 15%

Deze verschillen hangen voor een deel samen met verschillen
in de leeftijdsopbouw van de lerarenpopulatie. [ZIE KAART 1.3]

Dalend aantal pabogediplomeerden

Om in de vraag naar leraren te voorzien, is instroom van
nieuwe leraren nodig. Deze instroom bestaat voor een groot
deel uit pabogediplomeerden. Het aantal pabogediplo
meerden lijkt, na een dip, weer enigszins te herstellen. Sinds
2010 daalde het aantal, tot een dieptepunt in 2017, maar
sindsdien neemt het aantal weer toe. Naar verwachting zijn
er in 2025 ruim 4.960 pabogediplomeerden, tegenover zo’n
3.920 gediplomeerden in 2020.
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• groei: >= 5%
• groei: < 5%
• krimp: < 5%
• krimp: 5 tot 10%
• krimp: 10 tot 20%
• krimp: >= 20%

Startende leraren werken vaker in het onderwijs,
afname instroom WW

Het lerarentekort heeft grote gevolgen voor het primair
onderwijs. Zo zijn er zorgen over de invloed van het tekort op
de kwaliteit van het onderwijs en op de kansengelijkheid van
leerlingen. Tegelijkertijd zien we op de arbeidsmarkt zelf ook
diverse effecten. Zo hebben startende leraren, mede door het
lerarentekort, vaker een (vaste) baan in de sector en een
omvangrijkere aanstelling (meer uren). Daarnaast zien we dat
het aantal nieuwe WW-uitkeringen de afgelopen jaren flink
is gedaald. Opmerkelijk, want de beperkte arbeidsmarkt

perspectieven in het primair onderwijs zorgden tot enkele
jaren terug nog voor een forse stijging van het aantal nieuwe
WW-uitkeringen in de sector.

Forse toename vacatures onderwijs
ondersteunend personeel

De arbeidsmarkt voor directiepersoneel en onderwijsondersteunend personeel heeft een meer open karakter dan die
voor leraren. Daardoor is er minder informatie voorhanden
over mogelijke tekorten in deze functiegroepen. Wel zien we
signalen dat de arbeidsmarkt ook voor deze functies krapper
wordt.

Dit geldt in het bijzonder voor het onderwijsondersteunend
personeel; het aantal vacatures steeg fors ten opzichte van
het schooljaar 2015/2016, tot zo’n 2.300 vacatures in het
schooljaar 2019/2020. Dit laatste komt voor een deel door de
extra werkdrukmiddelen die scholen de laatste jaren krijgen.

Overzicht deelnemende regio’s
Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP)

Meer informatie over de aanpak van het lerarentekort
vind je op www.aanpaklerarentekort.nl/overzichtskaart-po

Scenariomodel PO
Het Scenariomodel PO is een online instrument dat
schoolorganisaties ondersteunt bij het voeren van
het strategisch personeelsbeleid. Met het model kun
je zelf leerlingenprognoses en formatieramingen
berekenen. Op basis van diverse scenario’s krijg je
inzicht in je personeelsbehoefte en financiële ruimte.
> https://www.scenariomodelpo.nl

Bronvermelding
Voor de totstandkoming van dit hoofdstuk zijn
de volgende bronnen gebruikt:
- Etalagebestanden leerlingen en personeel primair
onderwijs, DUO
- Referentieraming 2021, Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
- Scenariomodel PO, Arbeidsmarktplatform PO
- De arbeidsmarkt voor leraren po 2020 - 2025,
CentERdata
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Hoofdstuk 2

Wie werken er
in het primair
onderwijs?
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De kwaliteit van het onderwijs wordt voor een groot deel bepaald door de
mensen die er werken. Leraren (ruim 71 procent), onderwijsondersteunend
personeel (zo’n 24 procent) en directieleden (circa 5 procent) zetten zich elke
dag in voor het beste onderwijs voor het kind. De afgelopen jaren zien we
dat de samenstelling van het personeel verandert: er werken meer onderwijs
ondersteuners in de sector, terwijl het aantal directieleden fors daalt. Ook is
de gemiddelde leeftijd van directieleden afgenomen en neemt het aandeel
vrouwelijke directieleden toe.

Samenstelling personeel

Arbeidsvoorwaarden

Man-vrouw verdeling primair onderwijs (in personen)

Aanstellingsomvang personeel primair onderwijs (in personen), 2020
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100%

2015 | 2020

2015 | 2020

2015 | 2020

Directie

90%

Leraren

80%

Onderwijsondersteunend
personeel

70%
60%
50%

0%

40%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

30%
20%

Aandeel tijdelijke dienstverbanden personeel primair onderwijs (in personen)

10%

• Directie • Leraren • Onderwijsondersteunend personeel

0%
Directie
Leraren
			
			

Onderwijsondersteunend
personeel

30%
25%
20%

Gemiddelde leeftijd primair onderwijs (in personen)

15%

• Directie • Leraren • Onderwijsondersteunend personeel

10%

2016

2017

2018

2019

2020

51,8

51,6

51,1

50,7

50,2

49,8

54,0

49,7

43,1
42,7

49,5

42,9
45,4

42,7

46,2
45,3

53,8

44,8

45,1

49,2

42,7
42,5

45,9
50,2

53,4

44,1

43,9

48,9

42,8
42,7

44,7
49,8

53,1

43,6

43,4

0%
2015

2017

2018

2019

2020

Leeftijdspiramide personeel primair onderwijs (in personen), 2019

42,6

43,1

43,2

• Man voltijd • Man deeltijd • Vrouw voltijd • Vrouw deeltijd
> =60 jaar

43,8
47,2

2016

52,2

42,7

44,1
48,3

5%

46,8

55 tot 60 jaar
50 tot 55 jaar
45 tot 50 jaar

Leeftijdsverdeling personeel primair onderwijs (in personen), 2020
• Jonger dan 25 jaar • 25-35 • 35-45 • 45-55 • 55-65 • 65 jaar en ouder

40 tot 45 jaar

Directie

35 tot 40 jaar

Leraren

30 tot 35 jaar

Onderwijsondersteunend
personeel

25 tot 30 jaar
< 25 jaar
0%

10%

20%

30%

40%

Hoofdstuk 2. WIE WERKEN ER IN HET PRIMAIR ONDERWIJS?

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

13

Samenstelling personeel

Arbeidsvoorwaarden

Werkgelegenheid primair onderwijs
naar functie (in personen), 2020

Gemiddelde deeltijdfactor personeel
primair onderwijs (in personen)

0,4%
4,9%
23,5%

71,2%

2015
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Directie

0,93 fte

0,90 fte
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Onderwijsondersteunend
personeel

0,64 fte

0,65 fte

Functiemix basisonderwijs (aandeel
(aandeel leraren per salarisschaal),
2020
Basisonderwijs

Functiemix speciaal (basis)onderwijs
(aandeel leraren per salarisschaal),
2020			
Speciaal (basis)onderwijs

0,0%
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12,5% 2,0%
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84,7%

• Directie
• Leraren
• Onderwijsondersteunend personeel

• L10 • L11 • L12 • Overig

• L10 • L11 • L12 • Overig

• Leraren in opleiding (LIO)

Meer onderwijsondersteuners

Het aantal onderwijsondersteuners in het primair onderwijs
nam de laatste jaren (mede door een uitbreiding van de
formatie door de Werkdrukmiddelen) fors toe. Werkten er in
2011 nog ruim 33.400 onderwijsondersteuners in de sector,
in 2020 waren dit er ruim 42.400; een toename van bijna
27 procent. Deze stijging zien we terug in alle schooltypes,
al zetten het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal
onderwijs verhoudingsgewijs wel meer onderwijsonder
steuners in dan het reguliere basisonderwijs. Ook het aantal
leraren in opleiding (LIO) steeg de afgelopen jaren flink;
van 166 in 2011 tot bijna 680 in 2020.
In dezelfde periode daalde het aantal leraren met zo’n
5 procent, tot zo’n 128.600 leraren in 2020. Wel zien we de
afgelopen jaren weer een lichte stijging van het aantal leraren.
Tussen 2011 en 2020 daalde het aantal directieleden in de
sector het sterkst: werkten er in 2011 nog zo’n 10.800
directieleden in het primair onderwijs, in 2020 waren dat
er nog zo’n 8.800; een daling van zo’n 18 procent.
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Vergrijzing neemt af

Het onderwijs is een relatief vergrijsde sector. Dit geldt ook
voor het primair onderwijs. Wel daalt het aandeel 55-plussers
in de sector sinds 2015; was in 2015 nog bijna 27 procent
van het personeel 55-plus, in 2020 was dit ruim 24 procent.
Tegelijkertijd zien we wel dat er meer 65-plussers in de
sector werken. In 2020 werken er circa 3.500 65-plussers
in het primair onderwijs, ten opzichte van ongeveer
790 personen in 2015.
Het percentage 55-plussers verschilt per functie. Het
grootste aandeel 55-plussers vinden we onder het directiepersoneel (39 procent). Een stuk minder 55-plussers zijn er
onder het onderwijsondersteunend personeel (ruim 27
procent) en leraren (ruim 22 procent). Ook zijn er regionale
verschillen: de vergrijzing onder leraren is het sterkst zichtbaar in Amsterdam en in de regio’s Gooi en Vechtstreek en
de Westelijke Mijnstreek. In deze gebieden is minimaal
25 procent van de leraren 55-plus. In onder andere IJssel
en Vecht, Noordwest-Veluwe, de Vallei, Zuidoost-Brabant
en de stad Utrecht is minder dan 21 procent van de leraren
55 jaar of ouder. [ZIE KAART 2.2]

Aandeel jongeren stijgt

De afnemende vergrijzing in het primair onderwijs gaat
gepaard met een toenemende instroom van jongeren in de
sector. De afgelopen jaren is het aandeel jongeren
(35-minners) licht gestegen: van zo’n 27 procent in 2015,
tot ruim 28 procent in 2020. Onder leraren is het grootste
aandeel jongeren werkzaam: circa 30 procent van de leraren
is jonger dan 35 jaar. Het aandeel 35-minners ligt iets lager
onder het onderwijsondersteunend personeel (zo’n 29 procent)
en fors lager onder het directiepersoneel (ruim 5 procent).
Het aandeel jonge leraren verschilt per regio. Zo komt in grote
delen van de Randstad (zoals de regio’s Haaglanden (exclusief
Den Haag) en Rijnmond en de stad Utrecht) het aandeel
jonge leraren boven het landelijk gemiddelde uit. Ook in de
regio’s Noordwest-Veluwe, de Vallei, Rivierenland, MiddenBrabant en Zuidoost-Brabant is een relatief groot deel van
de leraren 35 jaar of jonger. In de regio’s Eemland, Gooi en
Vechtstreek, Noord-Limburg, Maastricht Mergelland,
Westelijke Mijnstreek, Weert en het grootste deel van
Groningen en Drenthe werken juist relatief weinig jonge
leraren. Eerder zagen we al dat in deze regio’s een relatief
groot aandeel 55-plussers voor de klas staat. [ZIE KAART 2.3]

2.1 Gemiddelde leeftijd leraren

2.2 Aandeel oudere leraren, 55-plus

2.3 Aandeel jonge leraren, < 35 jaar

(in personen)

(in personen)

(in personen)

Primair onderwijs 2020

Primair onderwijs 2020

Primair onderwijs 2020

Gemiddelde leeftijd leraren daalt

Feminisering zet door

• >= 43,5 jaar
• 43,5 jaar
• 42,5 tot 43 jaar
• 42 tot 42,5 jaar
• < 42 jaar

Door de ontwikkelingen genoemd in voorgaande alinea
verandert ook de gemiddelde leeftijd van onderwijspersoneel.
Lag de gemiddelde leeftijd van leraren in 2015 op 43,3 jaar,
in 2020 was dat 42,7 jaar. Deze daling van de gemiddelde
leeftijd zien we niet alleen bij leraren. Tussen 2015 en 2020
daalde namelijk ook de gemiddelde leeftijd van het directiepersoneel (van 51,9 jaar tot 50,2 jaar) en van het onderwijsondersteunend personeel (van 46,4 jaar tot 43,8 jaar). Deze
daling hangt onder andere samen met de uitstroom van
oudere personeelsleden (met name naar pensioen) en de
instroom van nieuw, vaak jonger, personeel.
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• >= 25%
• 23 tot 25%
• 22 tot 23%
• 21 tot 22%
• < 21%

Het primair onderwijs staat bekend als een sector waarin
relatief veel vrouwen werken. De feminisering in het primair
onderwijs is tegenwoordig een structureel fenomeen: waar
het aantal mannen in de sector de afgelopen jaren is gedaald,
zien we het aantal vrouwen verder toenemen. In 2020 wordt
bijna 82 procent van de werkgelegenheid (in fte) in de sector
vervuld door een vrouw, ten opzichte van zo’n 80 procent in
2015. In personen steeg het aandeel vrouwen van zo’n
84 procent in 2015 tot bijna 85 procent in 2020. Het verschil
tussen werkgelegenheid in fte en in personen wordt veroorzaakt doordat vrouwen, vaker dan hun mannelijke collega’s,
in deeltijd werken. De afgelopen jaren is het aandeel vrouwen
in alle functies toegenomen, maar de grootste stijging zien
we onder het directiepersoneel.

• >= 32%
• 31 tot 32%
• 29 tot 31%
• 28 tot 29%
• < 28%

De gemiddelde leeftijd van
het onderwijspersoneel is de
afgelopen jaren afgenomen
van 46,4 jaar in 2015 tot
43,8 jaar in 2020.
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2.4 Aandeel mannelijke leraren
(in personen)

2.5 Aandeel leraren met een tijdelijk
dienstverband

2.6 Gemiddelde aanstellingsomvang
leraren (in personen)

Primair onderwijs 2020

Primair onderwijs 2020

Primair onderwijs 2020

Het aandeel vrouwelijke directieleden steeg de afgelopen
jaren van ruim 50 procent in 2015 tot ruim 62 procent in
2020. Het grootste percentage vrouwen staat voor de klas:
van alle leraren is ruim 87 procent vrouw.
Niet in alle regio’s staat een even groot aandeel vrouwen
voor de klas. In Amsterdam en de regio’s Centraal-Groningen,
Rijk van Nijmegen, Parkstad Limburg en Westelijke Mijnstreek
is het aandeel mannen voor de klas hoger dan het landelijk
gemiddelde. In deze regio’s is minimaal 16 procent van alle
leraren man. In de Randstad staan, met uitzondering van de
grote steden, juist relatief weinig mannen voor de klas.
Ook in de regio’s Eemland, Noordwest-Veluwe, NoordHolland-Noord, Rijnmond, Rivierenland en Zeeland is het
aandeel mannen, met minder dan 12 procent, beperkt.

Mannen gemiddeld ouder dan vrouwelijke collega’s

Leraren werken vaker in grote baan

Hetzelfde beeld zien we bij het directiepersoneel en het
onderwijsondersteunend personeel, al is het verschil in
gemiddelde leeftijd voor deze functies groter dan voor leraren.
Wel zijn de gemiddelde leeftijden van mannen en vrouwen
de afgelopen jaren dichter bij elkaar komen te liggen: de
gemiddelde leeftijd van mannen daalde de afgelopen jaren
sterker dan die van hun vrouwelijke collega’s.

Het onderwijsondersteunend personeel is de afgelopen jaren
juist iets vaker in een grote (deeltijd)baan gaan werken.

• >= 16%
• 14 tot 16%
• 13 tot 14%
• 12 tot 13%
• < 12%

[ZIE KAART 2.4]
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• >= 17%
• 12 tot 17%
• 11 tot 12%
• 9 tot 11%
• < 9%

Mannen zijn in het primair onderwijs dus fors in de minderheid. Bovendien zijn mannen die in de sector werken
gemiddeld ouder dan hun vrouwelijke collega’s. Waar de
gemiddelde leeftijd van mannelijke leraren in 2020 uitkwam
op 43,1 jaar, waren hun vrouwelijke collega’s in datzelfde jaar
gemiddeld 42,6 jaar.

• >= 0,75
• 0,72 tot 0,75
• 0,70 tot 0,72
• 0,67 tot 0,70
• < 0,67

Een aanzienlijk deel van het personeel in het primair onderwijs werkt in deeltijd. Dit zien we vooral onder het onderwijsondersteunend personeel en onder leraren. Het directie
personeel heeft juist relatief vaak een (in uren) omvangrijke
baan. De afgelopen jaren zien we hier kleine verschuivingen
in: zo zijn directieleden iets vaker in een grote deeltijdbaan
gaan werken. Vermoedelijk hangt deze ontwikkeling samen
met de toename van het aandeel vrouwelijke directieleden.
Daardoor is de gemiddelde aanstellingsomvang van directiepersoneel de afgelopen jaren iets gedaald: van 0,93 fte in
2015 naar 0,90 fte in 2020.

2.7 Aandeel leraren met een grote baan
(in personen)
Primair onderwijs 2020

• >= 51%
• 45 tot 51%
• 42 tot 45%
• 40 tot 42%
• < 40%

Ook verschilt de aanstellingsomvang van onderwijspersoneel
per schooltype. Zo hebben leraren in het (voortgezet) speciaal
onderwijs de hoogste gemiddelde aanstellingsomvang (0,76
fte), terwijl deze in het basisonderwijs gemiddeld het laagst
is (0,71 fte). Ook bij het directiepersoneel en onderwijs
ondersteunend personeel zien we dat de aanstellingsomvang
gemiddeld het hoogst is in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Oudere mannen werken vaak voltijd

Vrouwen werken vaker in deeltijd dan hun mannelijke
collega’s. Dit beeld zien we ook in het primair onderwijs: in
het primair onderwijs werken ongeveer 8 op de 10 vrouwen
in deeltijd, ten opzichte van ongeveer 4 op de 10 mannen.
Vooral vrouwen in de leeftijd van 35 tot 55 jaar hebben een
deeltijdbaan, terwijl jonge vrouwen naar verhouding nog
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relatief vaak een voltijdbaan hebben. Ook vrouwen van 55
jaar of ouder werken weer iets vaker voltijd. Bij mannen zit er
weinig verschil tussen de leeftijdscategorieën. Alleen mannen
van 25 jaar of jonger hebben relatief vaak een deeltijdbaan
(bijna 63 procent).

In Randstad en Limburg vaak een grote baan

Ook de aanstellingsomvang van onderwijspersoneel loopt
per regio uiteen. Kijken we meer in detail naar de aanstellings
omvang van leraren, dan valt bijvoorbeeld op dat leraren
vooral in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en
Almere en in Midden-Limburg en Zuid-Limburg een grote
baan hebben. Minimaal 51 procent van de leraren in deze
regio’s heeft een baan van meer dan 0,8 fte. Aangezien in
deze regio’s ook relatief veel mannen en, in sommige
gebieden, ook relatief veel oudere leraren werken, is dit in
lijn met de bovenstaande conclusies. In de kop van NoordHolland en in grote delen van Zuid-Holland, Overijssel,
Utrecht en Gelderland zien we een relatief laag aandeel
leraren met een grote baan. [ZIE KAART 2.7]
Ondersteunend personeel heeft vaker tijdelijk dienstverband
Verreweg het grootste deel van het personeel in het primair
onderwijs heeft een vast dienstverband. Dit geldt wel vaker
voor directiepersoneel en voor leraren dan voor het onderwijsondersteunend personeel. Bovendien is het aandeel
onderwijsondersteuners met een tijdelijk dienstverband de
afgelopen jaren sterk gestegen: van circa 14 procent in 2015
tot circa 23 procent in 2020. Deze stijging hangt waarschijnlijk samen met de stijging van het aantal onderwijsonder
steuners in de sector. Ook stromen ouderen mét een vast
contract uit de sector vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, terwijl instromend personeel vaak eerst
een tijdelijk contract krijgt aangeboden. Verder krijgen ook
het directiepersoneel en leraren de afgelopen jaren vaker een
tijdelijk contract, hoewel de verschillen door de jaren heen
minder groot zijn dan bij het onderwijsondersteunend
personeel.
Bij dit alles zien we wel duidelijke verschillen tussen regio’s:
leraren in delen van de Randstad en in de regio’s CentraalGroningen, Noord-Holland Noord en de Vallei hebben naar

Vooral het onderwijs
ondersteunend personeel
en leraren in het primair
onderwijs werkt in deeltijd.
Het directiepersoneel
heeft juist relatief vaak een
(in uren) omvangrijke baan.

verhouding bijvoorbeeld vaak een tijdelijk contract.
Dit geldt voor minimaal 12 procent van de leraren in deze
gebieden. In de tekortregio’s is de instroom van nieuwe
leraren groter en die starten vaak met een tijdelijk dienst
verband. Leraren in Friesland en in het oosten en zuiden van
Nederland hebben juist relatief vaak een vast contract: minder
dan 11 procent van de leraren in deze gebieden werkt in
2020 op basis van een tijdelijk contract. [ZIE KAART 2.5]

Bronvermelding
Voor de totstandkoming van dit hoofdstuk zijn
de volgende bronnen gebruikt:
- Etalagebestanden personeel primair onderwijs, DUO
- Kennisbank Arbeidszaken Publieke Sector, Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- https://database.functiemix.nl/, Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
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Hoofdstuk 3.

Straks voor
de klas
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De pabo speelt een belangrijke rol op de onderwijsarbeidsmarkt; een groot deel
van de nieuwe leraren heeft een opleiding aan de pabo gevolgd om als leraar
te kunnen werken. De instroom van nieuwe studenten op de pabo groeide de
afgelopen jaren, na een flinke dip, weer explosief.

Instroom en aantal studenten

Gediplomeerden

Instroom pabo

Aantal diploma’s pabo

• Deeltijd • Duaal • Voltijd
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In 2020 startten zo’n
1.210 deeltijdstudenten
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Aantal studenten pabo
• Deeltijd • Duaal • Voltijd

Begeleiding startende leraren primair onderwijs		
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Ongeveer 87% van
de startende leraren uit
het cohort 2019 krijgt
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Tevredenheid van studenten met de opleiding
Algemene tevredenheid pabo, 2021
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Tevredenheid pabo, 2021 (aandeel (zeer) tevreden)

• Zeer ontevreden • Ontevreden • Neutraal • Tevreden • Zeer tevreden
De sfeer op de opleiding
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De informatie vanuit de opleiding
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Zij-instroom in het beroep van leraar primair onderwijs			
Motieven om als zij-instromer primair onderwijs te gaan werken, 2020

De afgelopen jaren is de
zij-instroom in het
primair onderwijs fors
toegenomen, tot 824
zij-instromers in het
beroep van leraar in
2019.		
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Lesgeven gaf de mogelijkheid mijn interesse in mijn vakgebied te delen
Lesgeven bood baanzekerheid
Lesgeven bood een stabiele loopbaan
Het werkschema sloot aan bij verantwoordelijkheden in privéleven
Lesgeven bood een betrouwbaar inkomen
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Tevredenheid met begeleiding tijdens het zij-instroom-traject, 2020
• Zeer ontevreden • Ontevreden • Neutraal • Tevreden • Zeer tevreden
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Tevredenheid met begeleiding tijdens zij-instroom-traject, 2020 (aandeel (zeer) tevreden)
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De begeleiding op de werkplek
in zijn geheel, tijdens het
zij-instroomtraject

Na daling forse stijging instroom

Met name tussen 2019 en 2020 steeg het aantal pabo
studenten fors. Startten er in 2019 zo’n 5.200 studenten met
de pabo, in 2020 waren dit er bijna 6.850; een toename van
zo’n 32 procent. Ten opzichte van 2016 (toen zo’n 4.220
studenten voor de pabo kozen) bedraagt de stijging ruim
62 procent. De instroom stijgt voor alle opleidingsvormen.
Wel steeg het aantal duale studenten relatief gezien het
sterkst: van 17 instromende studenten in 2016 tot zo’n 230
in 2020. Ook het aantal deeltijdstudenten steeg in dezelfde
periode fors, van ruim 400 tot ongeveer 1.210. De ‘kleinste’
stijging zien we bij de voltijdstudenten: het aantal voltijd
studenten steeg tussen 2016 en 2020 met ruim 42 procent,
tot zo’n 5.410 studenten.
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De begeleiding vanuit de
lerarenopleiding, tijdens het
zij-instroomtraject

Opvallend zijn de grote regionale verschillen in het aandeel
deeltijdstudenten. In grote delen van de Randstad en in
Flevoland (exclusief Zeewolde) is in 2020 minimaal 35
procent van alle pabostudenten een deeltijdstudent.
Ter vergelijking: in het noorden van Nederland, Zeeland en
de Achterhoek studeert minder dan 18 procent van alle
pabostudenten in deeltijd. [ZIE KAART 3.2]

Ook stijging aantal studenten

De afgelopen jaren steeg niet alleen het aantal studenten dat
start met de pabo, ook het totaal aantal pabostudenten nam
in dezelfde periode fors toe. Tussen 2015 en 2020 steeg het
aantal studenten met ruim 27 procent, tot circa 26.830.
Het aantal studenten steeg de afgelopen periode met name

sterk in het noorden van Nederland, in Flevoland, en in de
regio’s Midden-Limburg, Zuid-Kennemerland en IJmond.
[ZIE KAART 3.3]

Een andere ontwikkeling zien we bij de lerarenopleidingen
voor het speciaal onderwijs. Het aantal studenten dat deze
opleiding volgt, is de laatste tien jaar drastisch gedaald: van
bijna 6.700 in 2010 naar zo’n 1.450 studenten in 2020.
De sterkste daling zien we tussen 2015 en 2020 in Groningen,
Drenthe, delen van de Randstad en in de regio’s de
Achterhoek en IJssel-Vecht. [ZIE KAART 3.5]
Het aandeel mannen op de pabo nam toe van 21 procent in
2015 tot circa 24 procent in 2020.

3.1 Aandeel mannen op de pabo

3.2 Aandeel deeltijd-studenten

3.3 Aantal pabo studenten

2020

Pabo 2020

2015-2020 (index 2015=100)

Wel waren er in 2020 aanzienlijke verschillen tussen regio’s
als het gaat om het aandeel mannen op de pabo. Zo was in
de regio’s de Achterhoek, Rijk van Nijmegen, HelmondDe Peel en Zuid-Drenthe minimaal 30 procent van de
studenten man. Er waren echter ook gebieden waar het
aandeel mannen op de pabo kleiner was dan 22 procent;
zoals delen van de Randstad, de provincie Flevoland
(exclusief Zeewolde) en de regio Rivierenland.

procent die ontevreden is. Daarbij valt op dat voltijdstudenten
en duale studenten positiever zijn over hun opleiding dan
deeltijdstudenten. Ook loopt de tevredenheid per instelling
sterk uiteen, van ruim 91 procent tot circa 38 procent. Het
meest positief oordelen pabostudenten over de sfeer op de
opleiding, de voorbereiding op de beroepsloopbaan en de
docenten van de opleiding. Kritischer zijn zij over de informatie
vanuit de opleiding, over de toetsing en beoordeling, en over
de studiefaciliteiten van de opleiding.

hun diploma, ten opzichte van zo’n 3.800 studenten in
2015/2016. Het afgelopen jaar steeg het aantal
gediplomeerden licht, maar ondanks deze stijging is het
aantal gediplomeerden nog altijd zo’n 28 procent lager dan
in schooljaar 2009/2010. Naar verwachting neemt het
aantal gediplomeerden de komende jaren wel verder toe:
in 2025/2026 worden er ruim 4.960 gediplomeerden
verwacht.

• >= 30%
• 26 tot 30%
• 25 tot 26%
• 22 tot 25%
• < 22%

[ZIE KAART 3.1]

Tevreden over opleiding, wel grote verschillen
per instelling

Pabostudenten zijn over het algemeen tevreden over hun
opleiding. Ruim 62 procent van de studenten geeft in 2021
aan tevreden te zijn over de opleiding, tegenover zo’n 11
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• >= 35%
• 29 tot 35%
• 25 tot 29%
• 18 tot 25%
• < 18%

Aantal gediplomeerden varieert per regio

Het aantal pabogediplomeerden is sinds het schooljaar
2009/2010 sterk gedaald: van bijna 5.320 toen, naar zo’n
3.800 in schooljaar 2015/2016. Sindsdien schommelt het
aantal pabogediplomeerden jaarlijks tussen de 3.600 en
4.000. In 2019/2020 ontvingen ruim 3.840 studenten

• >= 140
• 130 tot 140
• 125 tot 130
• 110 tot 125
• 100 tot 110

Net zoals bij het aantal studenten, zien we ook bij het aantal
gediplomeerden regionale verschillen. In het noorden van
Nederland en in Noord- en Midden-Limburg zien we een
relatief sterke toename van het aantal gediplomeerden.
Een relatief sterke daling zien we daarentegen met name
in delen van de Randstad, in Noord-Brabant en Zeeland,
en in de Achterhoek en Zuid-Limburg. [ZIE KAART 3.4]
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3.4 Aantal pabo-gediplomeerden

3.5 Aantal studenten SEN

2015-2019 (index 2015=100)

2015-2020 (index 2015=100)

Betere arbeidsmarktperspectieven voor
afgestudeerden

de reguliere formatie en dus geen vervanging is). Startende
leraren krijgen met name in Noord-Holland, Zuid-Holland
en Zeeland vaak zo’n reguliere baan (minimaal 91 procent),
terwijl startende leraren in Overijssel, Noord-Brabant en
Limburg minder vaak een reguliere baan krijgen (minder dan
77 procent). [ZIE KAART 3.7]

• >= 120
• 110 tot 120
• 100 tot 110
• 90 tot 100
• < 90

• >= 45
• 40 tot 45
• 30 tot 40
• 20 tot 30
• < 20

In het noorden van Nederland
en in Noord- en MiddenLimburg zien we een relatief
sterke toename van het aantal
gediplomeerden.
Een relatief sterke daling zien
we daarentegen vooral in delen
van de Randstad, in NoordBrabant en Zeeland, en in de
Achterhoek en Zuid-Limburg.

Tot enkele jaren geleden stond de arbeidsmarktpositie van
paboafgestudeerden onder druk. Door de leerlingenkrimp en
de dalende werkgelegenheid was het voor veel startende
leraren moeilijk om een (vaste) baan in het onderwijs te
krijgen. Die tijd is voorbij: de afgelopen jaren steeg het
aandeel afgestudeerden dat in het onderwijs werkt fors.
Werkte nog zo’n 62 procent van de afgestudeerden uit cohort
2016 een halfjaar na afstuderen in het onderwijs, onder
afgestudeerden uit 2020 is dit aandeel toegenomen tot
circa 80 procent.
Hoewel afgestudeerden vaker in het onderwijs werken, zien
we per regio wel verschillen in hun type contract. Neem
bijvoorbeeld de zogenoemde reguliere baan (die behoort tot
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Een soortgelijk beeld zien we als we kijken naar het aandeel
starters met een langdurig contract: dit zien we met name in
Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland, waar minimaal
85 procent van de startende leraren een langdurig contract
heeft. In Drenthe en Overijssel krijgen startende leraren het
minst vaak een langdurig contract. Minder dan 67 procent
van de startende leraren heeft in deze regio’s een langdurige
aanstelling. [ZIE KAART 3.6]

3.6 Startende leraren met langdurig contract (%)

3.7 Startende leraren met reguliere baan (%)

Pabo-gediplomeerden (2018-2020)

Pabo-gediplomeerden (2018-2020)

Begeleiding starters blijft van belang

Zij-instroom in het beroep neemt toe

• >= 85%
• 83 tot 85%
• 78 tot 83%
• 67 tot 78%
• < 67%

Uitval van startende leraren kan (deels) worden voorkomen
door goede begeleiding. Bovendien stimuleert begeleiding
de verdere ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden.
De begeleiding van startende leraren doet er dus toe.
We zien dat startende leraren in het primair onderwijs steeds
vaker begeleiding krijgen: kreeg ruim 71 procent van de
startende leraren uit het cohort 2014 nog begeleiding,
onder startende leraren uit het cohort 2019 is dit opgelopen
tot zo’n 87 procent. Ondanks deze toename betekent dit wel
dat nog niet alle startende leraren in de sector begeleiding
krijgen. Ook loopt de kwaliteit van de begeleiding uiteen en
zit er verschil in de hoeveelheid begeleiding die starters
krijgen.
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• >= 91%
• 88 tot 91%
• 77 tot 88%
• 75 tot 77%
• < 75%

Alternatieve routes naar het leraarschap winnen de afgelopen
jaren aan populariteit. Dit zagen we eerder al aan de toe
genomen interesse in de deeltijdpabo. Ook de toename van
het aantal zij-instromers bevestigt dit beeld: de afgelopen
jaren is de zij-instroom in het beroep fors toegenomen,
tot ruim 820 personen in 2019. Zij-instromers in het beroep
kiezen met name voor het leraarschap omdat lesgeven
hen de mogelijkheid biedt de ontwikkeling van kinderen te
beïnvloeden (bijna 96 procent) en zij lesgeven en leren
interessante aspecten vinden (circa 95 procent).
Zij-instromers in het beroep zijn tijdens het traject met
name te spreken over de begeleiding op de werkplek: ruim
66 procent oordeelt hier positief over. Een iets kleiner deel,
zo’n 63 procent, geeft aan tevreden te zijn over de begeleiding
vanuit school. Bijna 45 procent is positief over de begeleiding
vanuit de lerarenopleiding.

Een andere aandachtspunt bij het zij-instroomtraject is de
ondersteuning vanuit de opleiding om het traject zo goed
mogelijk te kunnen volgen. Ook de voorbereiding van
zij-instromers op het lesgeven aan verschillende doelgroepen
en niveaus is een aandachtspunt. Iets meer dan de helft is
wel positief over de inhoudelijke voorbereiding op het
lesgeven en de ondersteuning vanuit de school.

Bronvermelding
Voor de totstandkoming van dit hoofdstuk zijn
de volgende bronnen gebruikt:
- Bbo-rom bestanden, DUO
- Loopbaanmonitor, CentERdata en MOOZ Onderzoek
- Nationale Studenten Enquête 2021, Studiekeuze123
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Hoofdstuk 4.

Scholen en
besturen
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Het aantal scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs blijft dalen.
De afgelopen tien jaar daalde het aantal scholen van 7.480 in 2010 tot 6.660 in
2020; een afname van 11 procent. Het aantal schoolbesturen daalde in dezelfde
periode nog sterker. Waren er in 2010 nog zo’n 1.170 schoolbesturen, in 2020
is dit aantal afgenomen tot bijna 940; een daling van zo’n 20 procent. Deze
afname gaat gepaard met een duidelijke toename van de omvang van school
besturen, zowel voor wat betreft het aantal leerlingen als het aantal scholen.

Aantal scholen in het primair onderwijs
Ontwikkeling aantal scholen primair onderwijs naar schooltype

Gemiddeld aantal leerlingen per school in het primair onderwijs		

• Basisonderwijs • Speciaal basisonderwijs • (Voortgezet) speciaal onderwijs

• Basisonderwijs • Speciaal basisonderwijs • (Voortgezet) speciaal onderwijs
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• 1.000 - 1.999
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Personeel niet in loondienst
Uitgaven schoolbesturen aan personeel niet in loondienst primair onderwijs
(percentage van totale personeelslasten) • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
8%
7%
6%
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2%
2%
1%
0%
Basisonderwijs
(1 school)

Basisonderwijs
(2 scholen)

Basisonderwijs
(3-5 scholen)

Basisonderwijs
(6-10 scholen)

Basisonderwijs
(11-20 scholen)

Aantal scholen daalt

De ontwikkeling van het aantal scholen varieert per school
type: in het (voortgezet) speciaal onderwijs is de daling de
afgelopen tien jaar het sterkst zichtbaar. Tussen 2010 en
2020 daalde het aantal scholen in deze sector van 324 naar
264, een daling van bijna 19 procent. Vooral in 2015, een jaar
na de invoering van het passend onderwijs, was er sprake
van een forse afname ten opzichte van het voorgaande jaar.
Sindsdien verloopt de afname stabiel. Het aantal basisscholen
nam in dezelfde periode met bijna 10 procent af, van ongeveer
6.850 in 2010 naar zo’n 6.130 in 2020. Deze afname verloopt
gestaag: jaarlijks neemt het aantal scholen tussen de 0,5 en
bijna 2 procent af. In het speciaal basisonderwijs is het aantal
scholen de afgelopen tien jaar met 14 procent afgenomen;
van 308 scholen in 2010 naar 265 in 2020.

Gemiddelde schoolgrootte
basisonderwijsscholen stabiel

Ondanks een dalend aantal scholen nam de gemiddelde
schoolgrootte de afgelopen jaren slechts in beperkte mate
toe. Dit is mede te verklaren doordat het aantal leerlingen in
de sector de afgelopen jaren ook is gedaald. In het basis

26

Basisonderwijs
(>20 scholen)

Speciaal
basisonderwijs

Speciaal
onderwijs

Totaal
(incl. samenwerkingsverbanden)

onderwijs steeg de gemiddelde schoolgrootte tussen 2010
en 2020 van 224 naar zo’n 226 leerlingen. In het (voortgezet)
speciaal onderwijs steeg het gemiddeld aantal leerlingen
de afgelopen tien jaar wel fors: van gemiddeld ruim 212
leerlingen in 2010 naar bijna 266 leerlingen in 2020. Dit komt
vooral door een stijging van het gemiddelde aantal leerlingen
in 2015. In het speciaal basisonderwijs zien we tussen 2010
en 2015 een daling van de gemiddelde schoolgrootte, terwijl
het gemiddelde aantal leerlingen per school tussen 2015 en
2020 met gemiddeld zo’n 12 leerlingen is gestegen tot zo’n
135 leerlingen.
De gemiddelde schoolgrootte hangt onder andere samen
met de regio waar de school is gevestigd. De grootste
basisscholen zien we in (grote delen van) de Randstad,
waar de gemiddelde schoolgrootte 260 tot 378 leerlingen is.
Tegelijkertijd is het aandeel kleine basisscholen in de Randstad beperkt. De kleinste scholen (52 tot 140 leerlingen) zien
we met name in Friesland, Groningen en Zeeland. Ook zijn
hier relatief veel basisscholen met 140 tot 180 leerlingen.
Alleen in de grote steden in Friesland, Groningen en Zeeland
is het aandeel kleine scholen beperkt. [ZIE KAARTEN 4.1 EN 4.2]

De daling in het aantal scholen
is in het (voortgezet) speciaal
onderwijs de afgelopen tien jaar
het sterkst zichtbaar. Tussen
2010 en 2020 daalde het aantal
scholen in deze sector bijna
19 procent.

Meeste scholen in Randstad

Niet alleen zijn scholen in de Randstad relatief groot, ook zijn
in de Randstad naar verhouding de meeste scholen gevestigd.
In grote delen van de Randstad zijn minimaal 12 scholen
in een straal van 3 kilometer te vinden, terwijl de school
dichtheid in provincies als Groningen, Friesland en Zeeland
aanzienlijk lager uitvalt. In deze provincies zijn er binnen
regio’s regelmatig minder dan twee scholen aanwezig.
Ook kunnen ouders, leerlingen en onderwijspersoneel in de
Randstad over het algemeen vaker kiezen uit een aantal
verschillende denominatieve richtingen: in grote delen van
de Randstad zijn er minimaal vijf verschillende denominaties
aanwezig. In delen van Noord- en Zuid-Nederland is de
keuzevrijheid beperkter: hier zijn vaak maar een of twee
denominaties te vinden. Dit betekent dat de denominatieve
diversiteit vaak lager is in regio’s met relatief weinig basisscholen dan in gebieden met relatief veel scholen, zoals de
Randstad. Basisscholen in Groningen en Drenthe hebben
vaak een openbare achtergrond, terwijl basisscholen in het
zuiden van Nederland vaak een rooms-katholieke achtergrond hebben. [ZIE KAARTEN 4.3, 4.5 EN 4.7]

4.1 Aandeel kleine scholen

4.2 Gemiddelde schoolgrootte
(aantal leerlingen)

Basisonderwijs 2020

Basisonderwijs 2020

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

Hoogste gemiddelde achterstandsscores
in grote steden

Basisscholen krijgen ieder jaar geld van de Rijksoverheid
om onderwijsachterstanden te voorkomen en tegen te gaan.
Aan de hand van de onderwijsachterstandenindicator van het
CBS worden de onderwijsscores per leerling bepaald en
met een bepaalde formule opgeteld tot de verwachte
achterstandsscores per basisschoolvestiging.
In 2020 zien we de hoogst gemiddelde achterstandsscores
met name in de grote steden (zoals Amsterdam en Rotterdam),
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• 260 tot 378
• 220 tot 260
• 180 tot 220
• 140 tot 180
• 52 tot 140

maar ook in het oosten van Groningen en Limburg en in het
zuiden van Zeeland zien we relatief hoge achterstandsscores.
In het midden van Groningen, IJssel-Vechtstreek en regio
Utrecht zijn de gemiddelde achterstandsscores lager.
[ZIE KAART 4.4]

Aantal schoolbesturen neemt af…

eenpitter (besturen met slechts één school onder hun hoede).
Het aantal eenpitters daalde de afgelopen tien jaar met
26 procent; waren er in 2010 nog 535 eenpitters, in 2020
was dit aantal teruggelopen tot 396. Dit betekent dat het
aantal eenpitters sterker is gedaald dan het aantal meer
pitters. Het aantal meerpitters daalde in dezelfde periode
namelijk van 638 tot 543; een daling van zo’n 15 procent.

Naast het aantal scholen daalt ook het aantal schoolbesturen
in de sector. Dit aantal liep de afgelopen tien jaar bovendien
sterker terug dan het aantal scholen. In 2020 is zo’n 42
procent van de schoolbesturen in het primair onderwijs een
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4.3 Denominatie basisscholen

4.4 Gemiddelde achterstandsscore

Grootste richting 2020

Basisonderwijs 2020

• openbaar
• rooms-katholiek
• protestants-christelijk
• algemeen bijzonder
• overige bijzonder

De afgelopen jaren nam ook het
aantal fte dat schoolbesturen
bovenschools aanstellen sterk
toe. Opvallend omdat de totale
werkgelegenheid van basisschoolleraren in dezelfde periode
minder sterk is toegenomen.

• >= 1,10
• 0,85 tot 1,10
• 0,65 tot 0,85
• 0,55 tot 0,65
• 0,45 tot 0,55
• < 0,45

… maar wel schaalvergroting van schoolbesturen

Ook andere ontwikkelingen wijzen op schaalvergroting van
schoolbesturen in de sector. De omvang van schoolbesturen
is de afgelopen tien jaar bijvoorbeeld zowel wat betreft het
aantal leerlingen als het aantal scholen gestegen. Het aantal
schoolbesturen dat 10 tot 19 scholen onder zijn hoede heeft,
steeg de afgelopen jaren van ruim 17 procent in 2010 naar
zo’n 20 procent in 2020. Tegelijkertijd daalde het aandeel
eenpitters van zo’n 46 procent naar ongeveer 42 procent.
Kijken we naar het aantal leerlingen per schoolbestuur,
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dan zien we dat het aantal schoolbesturen met minder dan
250 leerlingen is gedaald van 30 procent in 2020 naar zo’n
26 procent in 2020. Tegelijkertijd steeg het aandeel school
besturen met minimaal 2.000 leerlingen, van een kwart in
2010 tot zo’n 28 procent in 2020.
De afgelopen jaren nam ook het aantal fte dat schoolbesturen
bovenschools aanstellen sterk toe. Dit zagen we met name in
het basisonderwijs: in 2015 was circa 2.900 fte aan personeel
in het basisonderwijs bovenschools aangesteld, in 2020 was
dat ruim 4.800 fte – een toename van bijna 69 procent.

4.5 Denominatieve diversiteit

4.6 Leerlingdichtheid

4.7 Schooldichtheid

Basisonderwijs 2020

Basisonderwijs 2020

Basisonderwijs 2020

Deze toename zien we zowel bij leraren als bij onderwijs
ondersteunend personeel. Dit is opvallend, omdat de totale
werkgelegenheid van basisschoolleraren in dezelfde periode
minder sterk is toegenomen.

het primair onderwijs aan personeel dat niet in loondienst
is (als percentage van de totale personele lasten) van 3,5
procent in 2015 naar 4,1 procent in 2019. Niet alle school
besturen besteden een even groot deel van hun personele
uitgaven aan personeel dat niet in loondienst is. In het
speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs zijn deze
uitgaven verhoudingsgewijs hoger dan in het basisonderwijs.
Ook valt op dat eenpitters in het basisonderwijs naar
verhouding minder uitgeven aan personeel dat niet in
loondienst is dan grote schoolbesturen.

Bronvermelding
Voor de totstandkoming van dit hoofdstuk zijn
de volgende bronnen gebruikt:
- Etalagebestanden, DUO
- Financiële jaarverslagen, DUO
- Achterstandsscores, CBS

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

Toename uitgaven personeel niet
in loondienst (PNIL)

Naast personeel dat bij de schoolbesturen zelf in loondienst
is, huurt het primair onderwijs ook personeel in; onder andere
als uitzendkracht, payroller, gedetacheerde en zzp’er.
De afgelopen jaren stegen de uitgaven van schoolbesturen in
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• >= 5.000
• 2.500 tot 5.000
• 1.000 tot 2.500
• 500 tot 1.000
• 200 tot 500
• < 200

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

29

Hoofdstuk 5

Tevreden werken
in het primair
onderwijs
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Tevreden, betrokken en bevlogen personeel vormt de basis voor goed onderwijs. Het is belangrijk dat medewerkers vitaal, energiek en in goede gezondheid
hun werk kunnen doen. Dat ze over de juiste kennis en vaardigheden
beschikken. En dat ze werken in een professionele organisatie, met aandacht
voor strategisch HR-beleid. Alleen dan kan zowel het personeel als de school
organisatie zich verder ontwikkelen.

Tevredenheid

Net Promotor Score

Tevredenheid personeel primair onderwijs (aandeel (zeer) tevreden), 2019

Loyaliteit van personeel primair onderwijs aan werkgever, 2019

• Totaal • Directie • Leraren • Onderwijsondersteunend personeel

• Criticasters • Passief tevreden • Promotors
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Oordeel over duurzame inzetbaarheid					

Organisatie
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Team

Team

Organisatie
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Oordeel personeel primair onderwijs over inzetbaarheid, 2019
• Totaal • Directie • Leraren • Onderwijsondersteunend personeel
4,0
Schaalscore 1 (laag) 5 (hoog)

Tevredenheid baankenmerken
Tevredenheid personeel primair onderwijs met baankenmerken (aandeel (zeer)
tevreden), 2019
Mate van zelfstandigheid
Samenwerking met collega’s

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
0,0

Inhoud van het werk

Interne
inzetbaarheid

Mate waarin de kans wordt geboden te doen waar iemand goed in is

Interne
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Flexibiliteit

Anticipatie &
optimalisatie

Wijze waarop direct leidinggevende leiding geeft

Werkdruk

Wijze waarop beoordeeld wordt
Aandacht van de organisatie voor persoonlijk welzijn

Ervaren werkdruk personeel primair onderwijs, 2019		

Mate van invloed binnen de organisatie

• Zeer weinig • Weinig • Niet veel/niet weinig • Veel • Zeer veel

Hulpmiddelen en apparatuur om werk goed te doen
Resultaatgerichtheid van de organisatie
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Ziekteverzuim

Tijdsbesteding leraren basisonderwijs			

Ziekteverzuimpercentage personeel primair onderwijs

Aantal uren besteed aan taken die bij het werk op school horen (o.b.v. voltijdaanstelling)

• 2017 • 2018 • 2019
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Gemiddeld aantal uren besteed aan lesgeven (o.b.v. voltijdaanstelling)
Meldingsfrequentie en gemiddelde verzuimduur onderwijzend personeel, 2019

Totaal
Nederland

Meldingsfrequentie

Gemiddelde
verzuimduur in dagen
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Ziekteverzuimpercentage onderwijzend personeel naar leeftijd, 2019
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Verdeling van lestijd (o.b.v. voltijdaanstelling)

14%

• Administratieve taken • Orde houden in de klas • Daadwerkelijk lesgeven en laten leren
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35-44 jaar

45-54 jaar

55-64 jaar

>= 65 jaar

<35 jaar

35-44 jaar

45-54 jaar

55-64 jaar

>= 65 jaar

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

5.1 Ziekteverzuimpercentage
onderwijzend personeel

5.2 Gemiddelde verzuimduur
Basisonderwijs 2019

Basisonderwijs 2019

• >= 7,0%
• 6,5 tot 7,0%
• 6,0 tot 6,5%
• 5,5 tot 6,0%
• < 5,5%

• >= 25 dagen
• 23 tot 25 dagen
• 21 tot 23 dagen
• 18 tot 21 dagen
• < 18 dagen

In mindere mate zijn medewerkers tevreden over hun
beloning (29 procent), de hoeveelheid werk (bijna 36 procent)
en de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden (circa 44
procent). Het aandeel leraren dat te spreken is over de
hoeveelheid werk (bijna 28 procent) is aanzienlijk lager
dan het aandeel onderwijsondersteuners (65 procent) en
directieleden (48 procent) dat hier positief over is. Ook zijn
leraren minder vaak dan het overige personeel tevreden
over de resultaatgerichtheid van de organisatie.

Werkdruk-paradox

Hoewel het onderwijspersoneel over het algemeen tevreden
is over hun baan, is een groot deel van de medewerkers
ontevreden over de hoeveelheid werk en de ervaren werkdruk. Deze ‘werkdruk-paradox’ zien we vooral bij leraren:
ruim driekwart van de leraren geeft aan veel tot zeer veel
werkdruk te ervaren. Zij waarderen kortom het werk an sich,
maar zijn ontevreden over de voorwaarden waaronder zij dat
werk uitvoeren. Van alle directieleden ervaart ruim 68 procent
(zeer) veel werkdruk. Het aandeel onderwijsondersteuners
dat veel werkdruk ervaart ligt, met iets meer dan de helft,
aanzienlijk lager.

Ruime meerderheid tevreden over baan en team
Medewerkers in het primair onderwijs zijn in grote mate
tevreden over hun baan en het team waarin zij werken.
Bijna 90 procent van het directie- en onderwijsonder
steunend personeel geeft aan tevreden tot zeer tevreden
te zijn met hun baan. Ook van alle leraren geeft een ruime
meerderheid (zo’n 81 procent) aan hier tevreden over te
zijn. Wel zijn zij hier iets minder vaak tevreden over dan
het overige personeel.

Over het team oordeelt zo’n 86 procent van het personeel
positief. De leraren en het onderwijsondersteunend personeel
zijn echter wel kritischer over de organisatie waar zij werken:
circa twee derde is hier tevreden over, maar daar staat
tegenover dat zo’n 12 procent ontevreden is. Ook geeft een
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relatief grote groep aan tevreden noch ontevreden te zijn
over hun organisatie. Directieleden zijn het meest te spreken
over hun organisatie: 81 procent oordeelt hier positief over.
Iets meer dan de helft van de onderwijsmedewerkers
promoot de eigen werkgever actief bij anderen. Aan de
andere kant zien we dat ruim een op de tien werkenden in
de sector kritisch is: zij zijn relatief ontevreden over hun
werkgever. Zij zullen zich eerder negatief uitlaten over
hun organisatie.

Vooral tevreden over mate van zelfstandigheid

Het positiefst is het personeel in de sector over de mate van
zelfstandigheid (ruim 91 procent). Ook de samenwerking
met collega’s (circa 88 procent) en de inhoud van het werk
(zo’n 84 procent) worden zeer positief beoordeeld.

Platform Werkdruk
Hoe kun je binnen je school de werkdruk verminderen?
Het begint met een gesprek in je team: waar komt
de werkdruk precies vandaan? Maar hoe kom je in
je team tot zo’n gesprek? En welke aanpak kies je?
Op het online ‘Platform Werkdruk’ vind je alles wat
je nodig hebt om aan de slag te gaan met werkdruk:
informatie, praktijkverhalen en vooral veel praktische
tools. In vier stappen krijg je meer grip op de
werkdruk binnen je school.
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Werkdruk en -stress worden
als belangrijkste oorzaak als
gevolg van het werk gezien van
ziekteverzuim, gevolgd door
‘iets anders’ en emotioneel te
zwaar werk.

Veel tijd kwijt aan administratieve lasten

Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt dat admini
stratief werk voor Nederlandse leraren1) verreweg de meest
genoemde oorzaak is van werkstress: bijna 80 procent van
de leraren die in meer of mindere mate stress ervaart, ziet
administratief werk hier als oorzaak van. Andere belangrijke
stressfactoren zijn de verantwoordelijkheid voor de prestaties
van leerlingen (63 procent) en het aanpassen van lessen voor
leerlingen met speciale leerbehoeften (49 procent).
In vergelijking met andere Europese landen besteden
Nederlandse leraren ook relatief veel tijd aan administratief
werk, en juist relatief weinig tijd aan het plannen en voor
bereiden van lessen en aan nakijkwerk. Gemiddeld besteden
Nederlandse leraren – bij een voltijdsbaan – 45,5 uur per
week aan schoolwerk (lestijd plus overige werkzaamheden
buiten de les). Van de 25,4 uur lestijd besteden ze zo’n 18 uur
aan daadwerkelijk lesgeven, 3,8 uur aan administratieve
taken, en 3,8 uur aan orde houden. Naast deze administratieve
taken besteden leraren ook nog 4,3 uur aan algemeen
administratief werk. Nederlandse leraren zijn daardoor
Europees koploper administratie. De overige werktijd
besteden ze onder meer aan teamwerk, gesprekken met
collega’s in de school, nakijkwerk en leerlingbegeleiding.
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Positiever over eigen externe
dan interne inzetbaarheid

Het personeel in het primair onderwijs beoordeelt de eigen
inzetbaarheid gemiddeld genomen als voldoende. Wel valt
op dat onderwijsmedewerkers gemiddeld iets positiever zijn
over hun externe inzetbaarheid (baankansen buiten de eigen
organisatie) dan over hun interne inzetbaarheid (baankansen
in de eigen organisatie). Dit beeld zien we in alle functies.
De externe inzetbaarheid wordt op een schaal van 1-5
beoordeeld met een 3,6, terwijl de interne inzetbaarheid
beoordeeld wordt met een 3,1. Van alle functies is het
directiepersoneel het meest positief over hun inzetbaarheid.
Hun externe inzetbaarheid beoordelen zij gemiddeld met een
3,9, hun interne inzetbaarheid met een 3,5. Ook speelt de
leeftijd van onderwijspersoneel een rol: naarmate leraren
ouder worden, oordelen zij bijvoorbeeld kritischer over hun
interne en externe inzetbaarheid.
Positief zijn onderwijsmedewerkers met name over hun
werkflexibiliteit; op een schaal van 1-5 beoordelen zij deze
met een 4. Het minst positief zijn medewerkers over de
mate waarin zij anticiperen op vervolgstappen in hun
loopbaan: dit beoordelen zij gemiddeld met een 3,2.
Ook hier zien we dat het directiepersoneel (iets) positiever
is dan de leraren en onderwijsondersteuners.

Verzuimpercentage redelijk stabiel

Het ziekteverzuimpercentage in het primair onderwijs is
de afgelopen jaren relatief stabiel gebleven. Wel ligt het
ziekteverzuimpercentage in het speciaal onderwijs
gemiddeld hoger dan in het basisonderwijs. Dit zien we al
enkele jaren op rij. In het basisonderwijs komt het verzuimpercentage onder onderwijsgevend personeel en
onderwijsondersteuners in 2019 uit op respectievelijk
5,7 en 5,8 procent. In het speciaal onderwijs komt het
verzuimpercentage in hetzelfde jaar uit op 6,7 procent
(onderwijsgevend personeel) en 6,8 procent (onderwijs
ondersteunend personeel). Naarmate de leeftijd van
onderwijspersoneel stijgt, stijgt ook het verzuimpercentage.
Dit komt met name doordat ouderen een hogere
gemiddelde verzuimduur hebben dan hun jongere
collega’s.

Als onderwijspersoneel zich ziek meldt, is dat met name met
griep- of verkoudheidsklachten2). In de Nationale Enquête
Arbeidsomstandigheden 2020 geeft bijna 37 procent van
het personeel dit als klacht aan. Zo’n 12 procent geeft aan
‘overige’ klachten te hebben, terwijl bijna 7 procent aangeeft
last te hebben van psychische klachten of rugpijn.
De klachten waarmee onderwijspersoneel heeft verzuimd,
zijn over het algemeen geen gevolg van het werk: ruim
7 procent geeft aan dat de klachten hoofdzakelijk een gevolg
zijn van het werk, terwijl ruim 15 procent de indruk heeft dat
dit ten dele waar is. Met name werkdruk en -stress worden
hier als belangrijkste oorzaak van gezien (circa 43 procent),
gevolgd door ‘iets anders’ (circa 32 procent) en emotioneel
te zwaar werk (bijna 7 procent). [ZIE KAART 5.1]

Werkbelevingsmonitor PO
Met de Werkbelevingsmonitor PO krijg je inzicht in
wat je medewerkers drijft in hun werk en hoe zij daarin
optimaal gefaciliteerd kunnen worden. Het invullen
van het instrument kost slechts enkele minuten.
Medewerkers kunnen zelf bepalen welke belevings
aspecten van hun werk zij willen beoordelen.

1) In groep 3 – 8 van het basisonderwijs
2) Laatste keer, eventueel langer dan een jaar geleden
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Colofon
Het Arbeidsmarktplatform PO is het expertisecentrum voor de arbeidsmarkt in
het primair onderwijs van de werkgeversorganisatie PO-Raad en de werknemersorganisaties AOb, AVS, CNV Onderwijs en de FvOv. Het Arbeidsmarktplatform PO
ondersteunt scholen en schoolbesturen in de sector bij arbeidsmarktvraagstukken
en vraagstukken op het gebied van de professionele werkomgeving. Wil je meer
informatie over het Arbeidsmarktplatform PO? Bezoek dan onze website op
www.arbeidsmarktplatformpo.nl.
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