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 2 Inleiding 

Dit is het technisch rapport dat ten grondslag ligt aan de factsheet 16 maanden 
Corona en het onderwijs in het po. In dit rapport staat de verantwoording over het 
eigen onderzoek. 
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 3 Onderzoeksvragen 

In dit technisch rapport staan de volgende onderzoeksvragen centraal. Deze vragen 
zijn bovensectoraal vastgesteld en waar nodig gespecificeerd voor de sector primair 
onderwijs. 

3.1 Centrale vraag 
Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis op verschillende aspecten van de kwaliteit 
van het onderwijs, welke gevolgen heeft dat voor de kwalificatie, allocatie, 
socialisatie en persoonsvorming van leerlingen/studenten en wat doen besturen en 
scholen/opleidingen om negatieve gevolgen te herstellen en positieve te behouden? 

3.2 Deelvragen leerlingniveau: 
1. In hoeverre is volgens de leerlingen sprake van veranderingen in hun 

welbevinden en sociaal emotionele ontwikkeling (persoonsvorming) sinds het 
begin van de coronacrisis in maart 2020 en waar blijkt dat volgens hen uit? 

2. In hoeverre is volgens de leerlingen sinds maart 2020 sprake van 
veranderingen in hun schoolprestaties (kwalificatie) als gevolg van de 
coronacrisis sinds maart 2020 en waar blijkt dat volgens hen uit? 

3. In hoeverre is volgens de leerlingen sinds maart 2020 sprake van 
veranderingen in hun doorstroomkansen (allocatie) als gevolg van de 
coronacrisis sinds maart 2020 en waar blijkt dat volgens hen uit? 

4. Welke maatregelen heeft de school volgens de leerlingen sinds maart 2020 
genomen om het onderwijs goed aan te laten sluiten bij hun 
onderwijsbehoeften en ontwikkeling? 

5. Welke maatregelen zijn volgens de leerlingen effectief en welke minder 
effectief en waarom? 

3.3 Deelvragen schoolniveau: 
1. In hoeverre heeft de school (directie en docenten) zicht op de gevolgen van de 

coronacrisis voor de ontwikkeling van leerlingen (kwalificatie, allocatie, 
socialisatie en persoonsvorming) en de daarvan afgeleide onderwijsbehoefte? 

a. Hoe heeft de school zicht gekregen op de gevolgen voor de ontwikkeling van 
leerlingen en hoe zien die gevolgen er uit? 

b. Voor welke aspecten van de ontwikkeling van leerlingen ziet de school in het 
komende jaar risico’s, hoe ernstig zijn die en welke risico-categorieën 
onderscheidt de school? 

2. Welke maatregelen nemen scholen om de kwalificatie, allocatie, socialisatie en 
persoonsvorming van leerlingen ten tijde van de coronacrisis te waarborgen, in 
hoeverre is sprake van aanvullend beleid voor specifieke groepen, hoe ziet dat 
beleid er uit en waarom nemen scholen juist deze maatregelen? 

a. In hoeverre is er sinds de start van de coronacrisis aandacht voor extra 
ondersteuning van (groepen) leerlingen, voor welke groepen geldt dit en welke 
effecten verwachten scholen hiervan? 

b. Welke aanpassingen zijn er gedaan in het onderwijsaanbod en in het geven 
van de lessen en welke effecten verwachten scholen hiervan? 

c. Welke aanpassingen zijn gedaan ten behoeve van extra onderwijstijd, 
bijvoorbeeld instellen verlengde schooldag, zomerschool, tutoring, andere wijze 
van organiseren van de stages en welke effecten verwachten scholen hiervan? 

d. Zijn er aanpassingen gedaan of voorzien in het plaatsings- en 
bevorderingsbeleid naar schooljaar 21/22 en welke effecten verwachten 
scholen hiervan? 
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 3. In hoeverre werkt de sturing door het bestuur op de maatregelen door op 
schoolniveau? 

a. Welke kaders/afspraken zijn er vanuit bestuur gemaakt? 
b. Hoe heeft bestuur zicht op de uitvoering? 
c. In hoeverre zijn effecten van de sturing door het bestuur op de maatregelen 

zichtbaar op schoolniveau en om welke effecten gaat het dan? 
4. Welke aanvullende middelen heeft de school nodig – bijvoorbeeld vanuit het 

Nationaal Programma Onderwijs - voor een adequate uitvoering van de 
maatregelen om het onderwijs goed aan te laten sluiten bij de ontwikkeling en 
onderwijsbehoeften van leerlingen en welke effecten verwachten scholen 
hiervan? 

5. In welke mate hebben volgens het management van de school de gevolgen 
van de coronacrisis invloed op het welbevinden van docenten en welke effecten 
heeft dat op hun werk? 

3.4 Deelvragen bestuursniveau: 
1. In hoeverre heeft het bestuur - voor alle scholen die onder haar vallen - zicht 

op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van leerlingen 
(kwalificatie, allocatie, socialisatie en persoonsvorming) en de daarvan 
afgeleide onderwijsbehoefte? 

2. Welke maatregelen neemt het bestuur in het kader van kwalificatie (inclusief 
toeleiding arbeidsmarkt), allocatie, socialisatie en persoonsvorming, zodat het 
onderwijs aansluit bij de onderwijsbehoefte van leerlingen en zij zich optimaal 
kunnen ontwikkelen (cognitief, sociaal emotioneel, welbevinden)? 

3. In welke mate stuurt het bestuur op de uitvoering van die maatregelen? 
4. Wat heeft het bestuur - binnen en buiten het kader van het Nationaal 

Programma Onderwijs - nodig om de uitvoering van de maatregelen voldoende 
uit te voeren? 

5. In welke mate hebben volgens het bestuur de gevolgen van de coronacrisis 
invloed op het welbevinden van docenten en welke effecten heeft dat op hun 
werk? 
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 4 Onderzoeksopzet 

4.1 Methodes 

4.1.1 Instrumenten en databronnen 
Data voor dit onderzoek zijn verzameld op 3 niveaus: leerlingniveau, schoolniveau 
en bestuursniveau. Op leerlingniveau is een digitale vragenlijst uitgezet onder 
leerlingen van groep 7 en 8. Op school- en bestuursniveau zijn data verzameld door 
middel van (digitale) interviews door inspecteurs met schoolleiders, intern 
begeleiders, leraren en bestuurders. Hieronder zetten we uiteen hoe de data zijn 
verzameld. De data hebben we verrijkt met bestaande informatie over besturen en 
scholen uit onze eigen interne systemen. 
 
Ontwikkeling vragenlijsten 
Aangezien de onderzoeksvragen bovensectoraal zijn vastgesteld is het uitgangspunt 
geweest om de te onderzoeken thema’s op een zo vergelijkbaar mogelijke manier te 
bevragen in de sectoren po, vo, so, mbo en ho. De leerlingvragenlijst en de 
bestuursvragenlijst zijn daarom bovensectoraal ontwikkeld, met ruimte voor 
sectorspecifieke wijzigingen en toevoegingen. Voor de ontwikkeling van de 
vragenlijst op schoolniveau lag het initiatief bij de desbetreffende sector, om 
optimaal de ruimte te geven voor sectorale verschillen en onderzoeksinteresses. 
 
Digitale vragenlijst leerlingen 
Er is een digitale vragenlijst ontwikkeld die is uitgezet onder leerlingen in groep 7 en 
8. De digitale vragenlijst is via een link verspreid door de contactpersoon van de 
school. Deze vragenlijsten zijn zo veel mogelijk op school ingevuld. De vragenlijst 
bestond voornamelijk uit gesloten vragen. De mediane invulduur was 15.1 minuten. 
 
Interviews met schoolleiders en leraren 
Op schoolniveau hebben inspecteurs online gesprekken gevoerd met schoolleiders 
en intern begeleiders en met leraren. Hiervoor zijn voor-gestructureerde 
gespreksleidraden gebruikt. Ieder gesprek is gescoord aan de hand van 
scoringsformulieren die inspecteurs tijdens of na het gesprek in hebben gevoerd in 
Collector (digitale tool voor vragenlijstontwikkeling). Het gesprek met leraren is 
gevoerd met één leraar uit groep 2, één leraar uit groep 4 en één leraar uit groep 7. 
Indien dit niet mogelijk was, zijn leraren uit dezelfde bouw bevraagd. 
 
Interview met bestuurders 
Ook op bestuursniveau hebben inspecteurs online gesprekken gevoerd met 
bestuurders. Hiervoor zijn een gespreksleidraad en scoringslijst opgesteld, die de 
inspecteur na het gesprek heeft ingevoerd in Collector. 
 
IBIS 
Algemene gegevens van scholen en besturen, zoals schoolgrootte, denominatie en 
mate van stedelijkheid, zijn afkomstig uit IBIS (eigen intern systeem). 

4.1.2 Steekproeftrekking en representativiteit gerealiseerde steekproef 

4.1.2.1 Steekproeftrekking 
 
De steekproef voor dit onderzoek is getrokken op schoolniveau. Vervolgens is de 
school en het bijbehorende bestuur benaderd voor deelname. De school is verzocht 



 
 
 

 Pagina 8 van 9 

 

  

 om gesprekken met de schoolleiding (inclusief interne begeleiding) en leraren te 
organiseren en te zorgen dat de vragenlijst uitgezet kan worden onder leerlingen. 
Het doel was om een representatieve steekproef van 200 scholen (i.e., clusters) te 
includeren in het onderzoek, met alle leerlingen uit groep 7 en 8 en het bestuur. 
Eenpitter-besturen zijn niet apart bevraagd omdat het instrument op schoolniveau 
veel overlap vertoont met het instrument op bestuursniveau. 
 
Er is een random steekproef van 200 scholen getrokken uit een vooraf afgebakende 
doelpopulatie van scholen. Uitgesloten uit deze doelpopulatie waren: 
• Scholen die betrokken waren bij het panel van de covid-19-monitor; 
• Scholen die dit schooljaar al hebben deelgenomen aan of gepland staan voor 

een inspectieonderzoek (voor zover bekend); 
• Scholen van besturen die in de steekproef van het vo-deel van hetzelfde 

bovensectorale thema-onderzoek zitten; 
• Scholen die aan onderzoeken meedoen van het Peil.Onderwijs programma; 
 
Naast de hoofdselectie van 200 scholen, is een random steekproef van 20 
reservescholen getrokken, om te kunnen ruilen indien nodig. Ruilen was alleen 
toegestaan bij uitzondering. Van de 196 scholen die uiteindelijk deel hebben 
genomen aan het onderzoek, kwamen 184 scholen uit de hoofdsteekproef (respons 
van 92%), 9 uit de reservesteekproef en waren er 3 scholen die niet uit de originele 
steekproef kwamen. 
 
Onderstaande tabellen laten zien hoe de 196 deelnemende scholen verdeeld zijn 
naar regio, denominatie, stedelijkheid, schoolgrootte en schoolweging. 
 
 
Tabel  4.1: Verdeling deelnemende scholen naar regio 
 Percentage 
Noord 14,3 
Oost 23,5 
Midden 37,2 
Zuid 25,0 
n 196 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tabel  4.2: Verdeling deelnemende scholen naar denominatie 
 Percentage 
Openbaar 34,2 
Rooms-katholiek 28,6 
Protestants-christelijk 26,0 
Overig bijzonder 11,2 
n 196 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tabel  4.3: Verdeling deelnemende scholen naar stedelijkheid 
 Percentage 
Zeer sterk stedelijk 16,8 
Sterk stedelijk 24,5 
Matig stedelijk 17,3 
Weinig stedelijk 33,2 
Niet stedelijk 8,2 
n 196 
Getallen geven percentages weer. 
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Tabel  4.4: Verdeling deelnemende scholen naar schoolgrootte 
 Percentage 
Klein (t/m 150 leerlingen) 35,3 
Midden (150-300 leerlingen) 39,6 
Groot (> 300 leerlingen) 25,1 
n 187 
Getallen geven percentages weer. 

 
 
Tabel  4.5: Verdeling deelnemende scholen naar schoolweging 
 Percentage 
Laag (< 27) 19,5 
Midden (27-33) 61,0 
Hoog (33 of hoger) 19,5 
n 195 
Getallen geven percentages weer. 

 
 
Tabel  4.6: Verdeling deelnemende scholen naar schoolgrootte en stedelijkheid 
 Stedelijkheid 

Niet/weinig Matig (Zeer) sterk 
schoolgrootte Klein 45,0 14,0 7,0 

Midden 28,0 8,0 38,0 
Groot 8,0 11,0 28,0 

n 81,0 33,0 73,0 
Getallen geven percentages weer. 

4.1.2.2 Representativiteit van de gerealiseerde steekproef 
 
Om de representativiteit van de gerealiseerde steekproef te bepalen hebben we 
bekeken of deze op een aantal kenmerken afwijkt van de populatie. Hiervoor is de 
verdeling van de volgende kenmerken onderzocht: regio, denominatie, stedelijkheid, 
schoolgrootte, schoolweging en scores op een instrument voor risicodetectie van de 
inspectie. Dit liet zien dat de gerealiseerde steekproef representatief is voor de 
afgebakende doelpopulatie (gemeten middels chi-kwadraattoetsen, p > 0.05). 
Samen met de hoge respons betekent dit dat de resultaten generaliseerbaar zijn 
naar alle scholen in het primair onderwijs. 
 

4.1.2.3 Aantal deelnemende schoolleiders, leraren, leerlingen en bestuurders 
 
Naast de 196 scholen deden 147 besturen mee aan het onderzoek. In totaal hebben 
8702 leerlingen uit groep 7 en 8 de vragenlijst volledig ingevuld (51% groep 7 en 
51.7% meisje). Van de 196 scholen was bij 88,9% de vragenlijst ingevuld door 
minstens één leerling, 84,7% door minstens 10 leerlingen en 75,5% door minstens 
20 leerlingen. 
 
In de meeste gesprekken met leraren is gesproken met een leraar van groep 2, 4 en 
7 (96.9% groep 2, 94.9% groep 4 en 92.9% groep 7). Onderstaande tabel laat zien 
met welke leraren anders gesproken is. 
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 Tabel  4.7: Met welke leraren is gesproken? 
 Percentage 
Groep 1 9,8 
Groep 2 96,9 
Groep 3 5,2 
Groep 4 94,8 
Groep 5 5,2 
Groep 6 5,7 
Groep 7 92,8 
Groep 8 6,7 
n 194 
Getallen geven percentages weer. 

 

4.2 Analyse 

4.2.1 Beschrijvende analyses 
 
Per niveau (bestuur, school, leerling) en onderzoeksvraag worden rechte tellingen 
(percentages, bij nominale variabelen) of gemiddelden (bij Likertschalen en 
schaalscores) weergegeven van de onderliggende items/schaalscores. Antwoorden 
op Likertvragen worden daarnaast weergegeven in staafdiagrammen. Antwoorden 
op open vragen en relevante aantekeningen van inspecteurs worden beschrijvend 
gerapporteerd. 

4.2.2 Schaalconstructies 
 
De leerlingvragenlijst is zo ontwikkeld dat de concepten die gemeten worden zoveel 
mogelijk uitgevraagd zijn met behulp van meerdere Likertvragen (5-punstschalen). 
Het doel hiervan was om een schaalscore per concept te kunnen construeren. Voor 
ieder van de beoogde schalen uit de leerlingvragenlijst is de betrouwbaarheid 
gemeten (middels Cronbach’s alpha). Op basis daarvan is bepaald of individuele 
items samen een betrouwbare schaal vormen. Vervolgens zijn deze schalen 
geconstrueerd door het berekenen van een gemiddelde score over de items, waarbij 
items die andersom geformuleerd zijn, eerst omgescoord zijn. In dit technisch 
rapport rapporteren we alleen op schaalniveau over deze concepten. Voor concepten 
waar de items geen betrouwbare schaal vormen, rapporteren we op itemniveau. Er 
zijn ook vragen opgenomen in de leerlingvragenlijst die zich niet lenen voor 
schaalconstructie en concepten die slechts met 1 item gemeten zijn. Hierover 
rapporteren we ook op itemniveau. 
 
Op school- en bestuursniveau wordt op itemniveau gerapporteerd. 

4.2.3 Uitsplitsingen naar kenmerken van de populatie 
 
In dit TR worden resultaten op leerling- en schoolniveau opgesplitst naar 
verschillende achtergrondgegevens van leerlingen en scholen. Verschillen tussen 
subgroepen zijn getoetst middels een chi-kwadraattoets (bij percentages) of een t-
toets (bij gemiddelden). 
 
Uitsplitsingen leerlingniveau 
 
Op leerlingniveau worden resultaten uitgesplitst naar leerjaar (groep 7 / groep 8), 
geslacht (jongen / meisje) en schoolweging (laag: < 27, midden: 27-33, hoog: >= 
33). 
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Uitsplitsingen schoolniveau 
 
Op schoolniveau worden resultaten uitgesplitst naar schoolgrootte (klein: t/m 150 
leerlingen, midden: 150-300 leerlingen, groot: >300 leerlingen) en schoolweging 
(laag: < 27, midden: 27-33, hoog: >= 33). Een enkele tabel is daarnaast 
uitgesplitst naar stedelijkheid (zeer sterk/ sterk stedelijk, matig stedelijk, 
weinig/niet stedelijk; volgens definitie van het CBS). 

4.2.4 Verschillen tussen vóór corona en nu in de leerlingvragenlijst 
 
In de leerlingvragenlijst zijn verschillende schalen opgenomen die tweemaal 
uitgevraagd zijn; eenmaal over de situatie vóór de coronacrisis en eenmaal over de 
situatie sinds de coronacrisis. We toetsen het verschil op deze schaaltjes tussen vóór 
de coronacrisis en nu middels paired-samples t-testen. 

4.2.5 Rapportage significante resultaten 
 
Resultaten worden als significant aangemerkt bij een p-waarde kleiner dan 0.05 en 
een minstens kleine effectgrootte. Hiervoor zijn de volgende grenswaarden 
aangehouden: 
• Voor Cohen’s D (in het geval van gepaarde t-toetsen): >= 0.20 / <= -0.20 
• Voor Partial eta squared (in het geval van toetsen op gemiddelden): >= 0.01 
• Voor Cramer’s V (in het geval van toetsen op percentages): afhankelijk van het 

aantal vrijheidsgraden (df): (df(1) >= 0.10 / (df(2) >= 0.07 / (df(3) >= 0.06 / 
(df(4) >= 0.05 / (df(5) >= 0.04) 
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 5 Resultaten leerlingniveau 

5.1 Veranderingen in welbevinden en sociaal emotionele ontwikkeling 
(persoonsvorming) sinds het begin van de coronacrisis 
 
 
Tabel 5.1 en Tabel 5.2 laten zien in welke mate leerlingen verandering ervaren in 
hun welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling sinds het begin van de 
coronacrisis. Tabel 5.1 laat zien dat leerlingen gemiddeld een hoge mate van sociale 
veiligheid ervaren en een positief schoolklimaat. Leerlingen ervaren geen 
verandering in schoolklimaat sinds het begin van de coronacris. Leerlingen ervaren 
significant meer sociale veiligheid vergeleken met vóór de coronacrisis. 
 
 
Tabel  5.1: Sociale veiligheid en schoolklimaat, voor coronacrisis en nu 
 Voor coronacrisis Nu Verschil 
Sociale veiligheid* 3,6     3,7     sig 
Schoolklimaat** 3,3     3,3     n.s. 
n 8.454 8.454  
Getallen geven gemiddelden weer. 
n.s. = niet significant, sig = significant verschil. 
 *Gemiddelde over 6 items (Cronbach's alpha = 0,75 / 0,76): 'Voor de coronacrisis/ nu, sinds 
de coronacrisis': 'werd/word ik gepest op school (omgescoord)', 'werd/word ik 
gediscrimineerd op school (omgescoord)', 'werd/word ik buitengesloten op school 
(omgescoord)', 'kon/kan ik mezelf zijn op school', 'was/ben ik bang voor andere leerlingen op 
school (omgescoord)', 'voel(de) ik me veilig op school'. Schaal 1-4 (helemaal niet mee eens 
t/m helemaal eens).  
 **Gemiddelde over 3 items (alpha = 0,66 / 0,71): Voor de coronacrisis/ nu, sinds de 
coronacrisis: 'vroegen/vragen leraren regelmatig hoe het met mij ging', 'zorgden/zorgen 
leraren ervoor dat er niet gepest of gediscrimineerd werd/word op school', 'zorgden/zorgen 
leraren ervoor dat leerlingen zich prettig voelden/voelen in de les'. Schaal 1-4 (helemaal niet 
mee eens t/m helemaal eens). 

 
 
Tabel 5.2 laat zien dat leerlingen weinig motivatieproblemen door de coronacrisis 
ervaren en zij zich ook weinig zorgen maken over de coronacrisis. Ten slotte geven 
leerlingen aan dat leraren in de lessen evenveel aandacht hebben voor onderwerpen 
rondom sociaal-emotionele ontwikkeling als voor de coronacrisis. Meisjes 
(Gemiddelde [M] = 1.9) en leerlingen op scholen met een hoge schoolweging (M = 
2.0) maken zich significant meer zorgen over de coronacrisis (niet in tabel). Er 
waren geen verschillen tussen leerlingen van groep 7 en 8. 
 
 
Tabel  5.2: Veranderingen in welbevinden en sociaal emotionele ontwikkeling 
(persoonsvorming) sinds het begin van de coronacrisis 
 Gemiddelde 
Motivatieproblemen in coronacrisis 
(schaalscore)* 

1,9     

Bezorgdheid over coronacrisis (schaalscore)** 1,8     
Verminderde aandacht voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling (schaalscore)*** 

2,2     

n 8.454 
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 Tabel  5.2: Veranderingen in welbevinden en sociaal emotionele ontwikkeling 
(persoonsvorming) sinds het begin van de coronacrisis 

*Gemiddelde over 8 items (alpha = 0,80): Nu, in de coronacrisis... 'vind ik school minder 
leuk', 'heb ik minder zin om te leren', 'ben ik minder gemotiveerd om mijn best te doen voor 
school', 'voel ik me somber', 'hebben juffen en meesters minder aandacht voor me', 'weten 
juffen en meesters minder goed hoe het met me gaat', 'ben ik extra gemotiveerd mijn best 
te doen voor school (omgescoord)', 'voel ik me goed (omgescoord)'. Schaal 1-4 (helemaal 
niet mee eens t/m helemaal eens).  
 **Gemiddelde over 5 items (alpha = 0,63): 'Ik maak me zorgen dat ik op school door 
corona besmet word','Ik maak me zorgen dat ik anderen met corona besmet, bijvoorbeeld de 
mensen in mijn gezin, 'Ik vind het niet prettig wanneer leraren of leerlingen op school 
mondkapjes dragen', 'Door de coronacrisis gaat het nu slechter met veel van mijn 
klasgenoten', 'Door de coronacrisis maak ik me zorgen over mijn toekomst'. Schaal 1-4 
(helemaal niet mee eens t/m helemaal eens).  
 ***Gemiddelde over 3 items (alpha = 0,76): Geef voor elk van de volgende onderwerpen 
aan of er nu, in de coronacrisis, minder, evenveel of meer aandacht voor is tijdens de lessen: 
'goed met elkaar omgaan', 'je mening geven', 'bij ruzies een oplossing vinden waar iedereen 
tevreden mee is', 'dat het belangrijk is respect te hebben voor andere mensen', 'dat 
discrimineren verkeerd is', 'dat iedereen voor zijn mening mag uitkomen'. Schaal 1-3 (Minder 
aandacht t/m meer aandacht). 

5.2 Veranderingen in schoolprestaties (kwalificatie) als gevolg van de 
coronacrisis 
 
Tabel 5.3 laat zien in welke mate leerlingen verandering ervaren in hun 
schoolprestaties sinds het begin van de coronacrisis en in welke mate zij zich hier 
zorgen over maken, uitgesplitst naar schoolweging. De tabel laat zien dat leerlingen 
weinig leerachterstand ervaren en zich hier ook weinig zorgen overmaken. 
Daarnaast krijgen leerlingen voldoende hulp van school om een eventuele 
achterstand in te halen. Leerlingen geven ten slotte aan dat ze makkelijker vooruit 
kunnen werken in de coronacrisis. 
 
Leerlingen op scholen met een hoge schoolweging maken zich significant meer 
zorgen dat ze minder geleerd hebben door de coronacrisis en dat ze de leerstof niet 
meer in kunnen halen. Ook meisjes (M = 2.1) maken zich significant meer zorgen 
dat ze minder geleerd hebben door de coronacrisis dan jongens (M = 1.9, niet in 
tabel). Er waren geen verschillen tussen leerlingen van groep 7 en 8. 
  
Tabel  5.3: Veranderingen in schoolprestaties sinds het begin van de coronacrisis, 
naar schoolweging 
 Totaal Schoolweging 

Laag (a) Midden (b) Hoog (c) 
Verminderde 
leeropbrengst in 
coronacrisis 
(schaalscore)* 

1,9     1,8 1,9 2,0 

Nu in de 
coronacrisis ben ik 
minder ver in de 
leerstof dan zou 
moeten 

1,9     1,9 1,9 2,1 

Nu in de 
coronacrisis lukt 
het me moeilijk 
mijn schoolwerk 
af te krijgen 

1,9     1,8 1,9 2,0 

Nu in de 
coronacrisis kan ik 
makkelijker 
vooruitwerken 

2,7     2,7 2,7 2,8 
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 Tabel  5.3: Veranderingen in schoolprestaties sinds het begin van de coronacrisis, 
naar schoolweging 
Ik maak me 
zorgen dat ik 
minder geleerd 
heb door de 
coronacrisis 

2,0        1,9 b c    2,0 a c    2,3 a b 

Ik maak me 
zorgen dat ik de 
leerstof niet meer 
kan inhalen 

1,7        1,6 b c    1,7 a c    2,0 a b 

Ik krijg voldoende 
hulp van school 
om de leerstof in 
te halen 

3,3     3,3 3,3 3,2 

n 8.702 2.326 4.863 1.416 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
Schaal 1-4 (helemaal niet mee eens t/m helemaal mee eens)  
 *Gemiddelde over drie items (alpha = 0,75): Nu, in de coronacrisis... 'maak ik mijn 
schoolwerk minder goed', 'begrijp ik de leerstof minder goed', 'leer ik minder' (helemaal niet 
mee eens t/m helemaal mee eens). 

 
Tabel 5.4 geeft weer in hoeverre leerlingen verandering ervaren in het contact met 
hun leraar over hun schoolresultaten, naar schoolweging. Driekwart van de 
leerlingen geeft aan evenveel contact te hebben met hun leraren over hun 
schoolresultaten. Leerlingen op scholen met een hoge schoolweging geven vaker 
aan dat ze minder contact hebben met hun leraren, maar ook vaker aan dat ze meer 
contact hebben met hun leraren. Er waren geen verschillen tussen leerlingen op 
basis van geslacht of leerjaar. 
  
Tabel  5.4: Contact met leraar sinds de coronacrisis, naar schoolweging. 
'Vergeleken met vóór de coronacrisis, heb ik nu…' 
 Totaal Schoolweging 

Laag Midden Hoog 
Minder contact 
met mijn leraren 
over mijn 
resultaten 

9,9      8,8    9,2 < 13,8 > 

Meer contact met 
mijn leraren over 
mijn resultaten 

15,9     15,1   15,6   18,6 > 

Evenveel contact 
met mijn leraren 
over mijn 
resultaten 

74,3     76,1 > 75,2 > 67,6 < 

n 8.454 2.270   4.722   1.366   
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 

 

5.3 Veranderingen in doorstroomkansen (allocatie) als gevolg van de 
coronacrisis 
 
Tabel 5.5 en Tabel 5.6 laten zien in hoeverre leerlingen verwachten dat de 
coronacrisis invloed heeft (gehad) op hun advies voor de middelbare school, 
uitgesplitst naar leerjaar en schoolweging. De tabellen laten zien dat leerlingen in 
groep 7 vaker aangeven dat ze verwachten dat hun schooladvies door de 
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 coronacrisis lager uit zal vallen. Leerlingen in groep 8 geven juist vaker aan dat ze 
verwachten hun schooladvies hoger is uitgevallen door de coronacrisis. Leerlingen 
van scholen met een hoge schoolweging geven vaker aan dat ze verwachten dat hun 
schooladvies veranderd is door de coronacrisis. Binnen deze groep scholen zijn er 
zowel meer leerlingen die denken dat hun schooladvies hoger is geworden als meer 
leerlingen die denken dat hun schooladvies lager is geworden. Er waren geen 
verschillen tussen jongens en meisjes. 
  
Tabel  5.5: (Verwachte) verandering in advies voor de middelbare school, naar 
leerjaar 
 Totaal Leerjaar 

Groep 7 Groep 8 
Lager advies 17,8     27,0 >  8,3 < 
Hoger advies 22,0     10,9 < 33,6 > 
Gelijk advies 60,2     62,1 > 58,1 < 
n 8.702 4.435   4.267   
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 

 
Tabel  5.6: (Verwachte) verandering in advies voor de middelbare school, naar 
schoolweging 
 Totaal Schoolweging 

Laag Midden Hoog 
Lager advies 17,8     16,3   16,6 < 23,6 > 
Hoger advies 22,0     19,9 < 21,3   28,9 > 
Gelijk advies 60,2     63,9 > 62,1 > 47,5 < 
n 8.702 2.326   4.863   1.416   
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 

 

5.4 Maatregelen die de school heeft genomen om het onderwijs goed aan te 
laten sluiten bij onderwijsbehoeften en ontwikkeling 
 
Tabel 5.7 laat zien welke maatregelen scholen volgens leerlingen hebben genomen 
om het onderwijs goed aan te laten sluiten bij hun onderwijsbehoeften en 
ontwikkeling. Maatregelen die het vaakst genoemd worden zijn het aanbieden van 
goede digitale lessen, het zorgen voor een laptop of tablet als dat nodig is en het 
aanbieden van extra materialen om te oefenen met lesstof. In de categorie ‘anders’ 
noemden leerlingen bijvoorbeeld dat leraren contact zochten met hun leerlingen en 
dat leraren leuke (online) activiteiten met ze deden (zoals online spelletjes). Er 
waren geen verschillen op basis van geslacht, leerjaar of schoolweging. 
  
Tabel  5.7: Maatregelen die de school volgens leerlingen heeft genomen om het 
onderwijs goed aan te laten sluiten bij onderwijsbehoeften en ontwikkeling 
 Percentage gekozen 
Extra huiswerk 19,0     
Extra individuele begeleiding 24,4     
Extra lessen tijdens de vakantieperiode(s) 4,6     
Goede digitale lessen 70,5     
Een laptop of tablet als dat nodig is 60,5     
Extra materialen om te oefenen met lesstof 41,4     
Mijn school doet nog iets anders 13,2     
Geen van bovenstaande opties 9,9     
n 8.454 
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 Tabel  5.7: Maatregelen die de school volgens leerlingen heeft genomen om het 
onderwijs goed aan te laten sluiten bij onderwijsbehoeften en ontwikkeling 

Getallen geven percentages weer. 

5.5 Effectiviteit maatregelen volgens leerlingen 
 
Leerlingen geven hun school gemiddeld een 8 voor het onderwijs sinds de 
coronacrisis (niet in tabel). Hierin is geen verschil te zien tussen leerlingen op basis 
van geslacht, leerjaar of schoolweging. 
  
We hebben leerlingen gevraagd om maximaal drie dingen te noemen die door de 
coronacrisis in het onderwijs op hun school anders geworden zijn en waarvan ze 
hopen dat dit weer verdwijnt. 57% van de leerlingen heeft hier minstens één ding 
genoemd (niet in tabel). Leerlingen benoemen hier met name het dragen van 
mondkapjes, het afstand houden, het thuis werken/online les volgen, handen 
wassen en het niet in groepjes kunnen zitten. 
  
Ook is leerlingen gevraagd om maximaal drie dingen te noemen die door de 
coronacrisis in het onderwijs op hun school anders geworden zijn en die zouden 
mogen blijven. 39% van de leerlingen heeft hier minstens één ding genoemd (niet 
in tabel). Hier kwamen minder eenduidige thema’s naar voren als bij de voorgaande 
vraag. De meeste leerlingen hebben hier ‘niks’ ingevuld. 
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 6 Resultaten schoolniveau 

6.1 Zicht op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van 
leerlingen (kwalificatie, allocatie, socialisatie en persoonsvorming) en de 
daarvan afgeleide onderwijsbehoefte 
 
Figuur 6.1, Tabel 6.1 en Tabel 6.2 laten zien in welke mate scholen, volgens 
inspecteurs, zicht hebben op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling 
naar leerlingen. Het zicht op de sociale en maatschappelijke competenties van groep 
3 t/m 8 is lager dan het zicht op andere ontwikkelingsgebieden. Er waren geen 
verschillen in de mate van zicht tussen scholen op basis van schoolgrootte, 
schoolweging of afnamedatum. 
 
In de gesprekken met scholen werd ook beschreven: 
• dat leerlingen gedurende de periodes van afstandsonderwijs zelfstandiger zijn 

geworden. Scholen hopen dit te behouden. 
• dat er minder zicht op de kleuters is, omdat ze de afgelopen periode veel 

minder hebben kunnen observeren. 
• dat er geen meetinstrumenten gehanteerd werden voor de sociale en 

maatschappelijke competenties (inclusief burgerschap) en deze niet 
systematisch werden gevolgd. Vaak deed men uitspraken op basis van gevoel. 
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Tabel  6.1: Directie: Zicht op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling 
van leerlingen 
 Cognitieve 

ontwikkeling 
gr     1   -2 

Cognitieve 
ontwikkeling 

gr     3   -8 

Inhouden die 
leerlingen 
nog niet 

beheersen 
groep     1   -

8 

Sociaal-
emotionele 

ontwikkeling
/welbevinden 
groep     1   -

8 

Sociale en 
maatsch. 

competenties 
(burgerschap
) groep     3   

-8 
Helemaal niet 1,1 0,0 0,5 0,0 22,3 
In beperkte 
mate 

10,5 4,8 7,5 5,8 33,0 

In redelijke 
mate 

28,9 16,5 22,6 21,2 20,2 

In belangrijke 
mate 

49,5 66,0 59,7 60,8 19,7 

In zeer 
belangrijke 
mate 

10,0 12,8 9,7 12,2 4,8 

n 190 188 186 189 188 
Getallen geven percentages weer. 
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 Tabel  6.2: Zicht op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van 
leerlingen 
 Gemiddelde 
Cognitieve ontwikkeling groep 1-2 (a) 3,6 b, d, e 
Cognitieve ontwikkeling groep 3-8 (b) 3,9 a, c, e 
Inhouden die leerlingen nog niet beheersen 
groep 1-8 (c) 

3,7 b, e 

Sociaal-emotionele ontwikkeling/welbevinden 
groep 1-8 (d) 

3,8 a, e 

Sociale en maatsch. competenties 
(burgerschap) groep 3-8 (e) 

2,5 a, b, c, d 

n 190  
Getallen geven gemiddelden weer. 
Schaal 1-5 (helemaal niet t/m in zeer belangrijke mate)  
 Gemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van elkaar (p 
< .05). 

  

6.1.1 Hoe heeft de school zicht gekregen op de gevolgen voor de ontwikkeling van 
leerlingen en hoe zien die gevolgen eruit? 
 
Tabel 6.3 laat zien wat leraren aanvullend hebben gedaan om de ontwikkeling van 
leerlingen te monitoren als gevolg van de coronacrisis, naar leerjaar. De tabel laat 
zien dat een meerderheid van de scholen observaties of kindgesprekken uitvoerde. 
Een derde voerde methodeonafhankelijke of -gebonden toetsen uit. Een vijfde van 
de scholen gebruikte online oefensystemen of voerde diagnostische gesprekken. In 
de categorie ‘anders’ werd bijvoorbeeld genoemd dat leraren oudergesprekken 
voerden. Er waren geen verschillen tussen scholen op basis van schoolgrootte. 
Scholen met een hoge schoolweging zetten vaker methodeonafhankelijke toetsen in 
(44,7%) dan scholen met een lage schoolweging (18,4%, niet in tabel). 
 
 
Tabel  6.3: Leraren: Wat doen de leraren aanvullend om de ontwikkeling van 
leerlingen te monitoren als gevolg van de coronacrisis? Naar leerjaar 
 Percentage 

gekozen 
Leerjaar 

Percentage 
gekozen 

Groep 2 (a) Groep 4 (b) Groep 7 (c) 

Geen aanvullende 
activiteiten 
noodzakelijk 

29,1 42,3 38,8 39,3 

Methodeonafhank
elijke toetsen 

34,2 10,7 b c 30,6 a 31,1 a 

Methodegebonden 
toetsen 

37,8  5,1 b c 35,2 a 33,7 a 

Zelf ontwikkelde 
toetsen 

8,2  5,6 b    1,0 a  2,6   

Nagekeken werk 
in de werkboeken 

17,3  5,6 b c 15,3 a 14,8 a 

Online 
oefensystemen 

19,4  4,6 b c 12,2 a 15,8 a 

Portfolio's 8,7 6,1 6,1 6,1 
Diagnostische 
gesprekken 

18,9  5,1 b c 13,8 a 13,3 a 

Observaties en/of 
kindgesprekken 

58,2 47,4     37,8   38,8   

Specialistisch 
onderzoek (bijv. 
orthopedagoog) 

7,1  2,0      4,1    5,6   
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 Tabel  6.3: Leraren: Wat doen de leraren aanvullend om de ontwikkeling van 
leerlingen te monitoren als gevolg van de coronacrisis? Naar leerjaar 
Anders 19,9 11,2 13,3 9,7 
n 196 196     196   196   
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 

 
 
Tabel 6.4 en Tabel 6.5 laten zien in welke mate scholen verandering zien in de 
ontwikkelingsgroei van kleuters en het instroomniveau van doelgroepkleuters, naar 
schoolweging. Scholen met een hoge schoolweging geven significant vaker aan dat 
de ontwikkelingsgroei van kleuters minder is en het instroomniveau van 
doelgroepkleuters lager is. Er waren geen verschillen tussen scholen op basis van 
schoolgrootte. In de gesprekken gaven scholen aan dat de kleuters veel structuur en 
routines hebben gemist tijdens het afstandsonderwijs. Dit heeft volgens de scholen 
negatieve gevolgen voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag. Ook 
vertelden scholen dat kleuters meer afhankelijk zijn van de schoolse omgeving om 
tot betekenisvolle interactie en leren te komen. Na de periodes van 
afstandsonderwijs vroeg de groepsvorming extra aandacht en hadden de rivm-
maatregelen impact op interactie tussen leraar en kind. Dit heeft volgens scholen 
negatieve gevolgen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, het gedrag en de 
taalontwikkeling van kleuters. 
 
 
Tabel  6.4: Leraren: De ontwikkelingsgroei van kleuters is in vergelijking met 
andere jaren: Naar schoolweging 
 Totaal Schoolweging 

Laag Midden Hoog 
(Veel) minder 34,9 27,8 28,0 < 62,2 > 
Gelijk 55,7 69,4 62,7   21,6 < 
(Veel) meer 2,6 0,0  2,5    5,4   
Weet niet 6,8 2,8  6,8   10,8   
n 192 36 118   37   
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 
 De categorieën 'meer' en 'veel meer' zijn samengenomen om uitsplitsing naar schoolweging 
mogelijk te maken 

 
 
Tabel  6.5: Leraren: Het instroomniveau van doelgroepkleuters (vve indicatie of 
leerlingen die vve indicatie zouden moeten hebben) is in vergelijking met andere 
jaren: Naar schoolweging 
 Totaal Schoolweging 

Laag Midden Hoog 
(Veel) lager 27,6 11,1   26,3 45,9 > 
Gelijk 31,2 38,9   31,4 24,3   
(Veel) hoger 0,5 0,0 0,0  2,7   
Weet niet 12,0  2,8   11,0 24,3 > 
N.v.t. 28,6 47,2 > 31,4  2,7 < 
n 192 36   118 37   
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 
 De categorieën 'hoger' en 'veel hoger' zijn samengenomen om uitsplitsing naar schoolweging 
mogelijk te maken 
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 6.1.2 Voor welke aspecten van de ontwikkeling van leerlingen/studenten ziet de school in 
het komende jaar risico’s, hoe ernstig zijn die en welke risico-categorieën 
onderscheidt de school/opleiding? 
 
Tabel 6.6 laat zien voor welke groep(en) en voor welke vakken/ 
ontwikkelingsgebieden scholen zorgen hebben over de ontwikkeling van leerlingen. 
De zorgen zijn het grootst over technische lezen in groep 4: bijna 60 procent van de 
scholen maakt zich hierover zorgen. In de gesprekken hebben scholen aangegeven 
aan dat de noodzakelijke intensieve ondersteuning bij het leren lezen toen deze 
leerlingen in groep 3 zaten ontbrak. Het afstandsonderwijs stond toen nog in de 
kinderschoenen en leerlingen waren erg afhankelijk van de inzet en kunde van 
ouders bij het leesonderwijs. Veel leerlingen hebben hierdoor vertraging bij het 
lezen opgelopen. 
 
 
Tabel  6.6: Directie: In welke groep(en) en voor welke 
vakken/ontwikkelingsgebieden zijn er zorgen over de ontwikkeling? 
 (Voorbereide

nd) taal 
Lezen (Voorbereide

nd) rekenen 
Sociaal-

emotionele 
ontwikkeling
/welbevinden 

Sociale en 
maatsch. 

competenties 
(burgerschap

) 
Groep 1 21,9 2,0 9,7 26,0 1,5 
Groep 2 26,0 5,1 10,7 29,1 1,5 
Groep 3 17,9 48,5 20,4 17,9 2,6 
Groep 4 26,0 58,7 23,5 20,9 3,1 
Groep 5 16,8 44,4 21,4 21,4 3,1 
Groep 6 20,4 48,5 25,5 19,9 3,1 
Groep 7 17,9 41,3 29,1 25,0 5,1 
Groep 8 11,7 33,7 19,4 20,9 3,1 
Nvt 39,3 11,7 38,8 44,9 90,3 
n 196 196 196 196 196 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tabel 6.7 en Tabel 6.8 laten zien hoe groot de school de risico’s inschat voor de 
ontwikkeling van leerlingen. Scholen schatten de risico’s op het gebied van de 
scoiaal-maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen lager in dan andere 
ontwikkelingsgebieden. Ook weet een vijfde van de scholen niet of er risico’s zijn op 
het gebied van de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen. Tabel 6.9 
laat zien hoe de inschatting van deze risico’s verschilt naar schoolweging. Scholen 
met een hoge schoolweging schatten de risico’s voor de cognitieve en sociaal-
emotionele ontwikkeling hoger in dan scholen met een lage schoolweging. Er waren 
geen verschillen tussen scholen op basis van schoolgrootte. 
 
In de gesprekken gaven scholen aan dat de achterstanden meevielen. Ze 
verwachten deze de komende tijd in te kunnen halen. 
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Tabel  6.7: Directie: Hoe schat de school de risico’s in voor de ontwikkeling van 
leerlingen? 
 Cognitieve 

ontwikkeling gr     
1   -2 

Cognitieve 
ontwikkeling gr     

3   -8 

Sociaal-
emotionele 

ontwikkeling/w
elbevinden gr     

1   -8 

Sociale en 
maatschappelijk
e competenties 
(burgerschap) 

gr     3   -8 
Helemaal niet/ 
geen 

22,7 14,9 21,2 22,2 

In beperkte mate 38,1 39,7 29,0 32,3 
In redelijke mate 23,2 26,8 31,6 15,3 
In belangrijke 
mate 

14,4 14,9 14,5 7,4 

In zeer 
belangrijke mate 

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

Weet niet 0,5 0,5 0,5 22,2 
n 194 194 193 189 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tabel  6.8: Directie: Hoe schat de school de risico’s in voor de ontwikkeling van 
leerlingen? 
 Gemiddelde 
Cognitieve ontwikkeling groep 1-2 2,3 b, d 
Cognitieve ontwikkeling groep 3-8 2,5 a, d 
Sociaal-emotionele ontwikkeling/welbevinden 
groep 1-8 

2,5 d 

Sociale en maatsch. competenties 
(burgerschap) groep 3-8 

2,1 a, b, c 

n 193  
Getallen geven gemiddelden weer. 
Schaal 1-5 (helemaal niet t/m in zeer belangrijke mate)  
 Gemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van elkaar (p 
< .05). 

 
 
Tabel  6.9: Directie: Hoe schat de school de risico’s in voor de ontwikkeling van 
leerlingen? Naar schoolweging 
 Totaal Schoolweging 

Laag (a) Midden (b) Hoog (c) 
Cognitieve 
ontwikkeling 
groep 1-2 

2,3  1,8 b c   2,3 a  2,8 a 

Cognitieve 
ontwikkeling 
groep 3-8 

2,5  2,0 b c   2,5 a c  3,1 a b 

Sociaal-
emotionele 
ontwikkeling/welb
evinden groep 1-8 

2,5 
 2,2 c   2,5  2,9 a 

Sociale en 
maatsch. 
competenties 
(burgerschap) 
groep 3-8 

2,1  1,9  2,1  2,4 

n 193 37 117 38 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
Schaal 1-5 (helemaal niet t/m in zeer belangrijke mate) 



 
 
 

 Pagina 23 van 24 

 

  

   
Tabel 6.10 laat zien bij welke groepen leerlingen scholen extra risico’s zien voor de 
ontwikkeling, uitgesplitst naar schoolweging. Scholen met een hoge schoolweging 
zien vaker risico’s bij leerlingen uit gezinnen met een lage sociaal economische 
status, leerlingen met een migratieachtergrond en doelgroepkleuters, vergeleken 
met scholen met een lage schoolweging. Daarnaast zien grote scholen vaker risico’s 
bij leerlingen met weinig ondersteuning in de thuissituatie (76,6%) dan kleine 
scholen (54,5%) [niet in tabel]. In de categorie ‘anders’ worden bijvoorbeeld 
meerbegaafde leerlingen genoemd. In Tabel 6.11 is deze vraag ook nog uitgesplitst 
naar stedelijkheid. Scholen uit een sterk of zeer sterk stedelijk gebied zien vaker 
risico’s bij leerlingen met weinig ondersteuning in de thuissituatie en 
doelgroepkleuters/vve leerlingen dan scholen uit een weinig of niet stedelijk gebied. 
 
Scholen noemden in de gesprekken dat niet alle ouders in staat waren hun kinderen 
te begeleiden bij het afstandsonderwijs. Scholen geven aan dat mede hierdoor de 
verschillen tussen leerlingen groter zijn geworden. Ook vertellen scholen dat 
leerlingen met extra onderwijsbehoeftes die thuis minder ondersteuning kregen, 
weinig zijn gegroeid. 
  
Tabel  6.10: Directie: Zijn er leerlingen met specifieke kenmerken waar de school 
extra risico’s ziet voor de ontwikkeling als gevolg van de coronacrisis? Naar 
schoolweging 
 Totaal Schoolweging 

Laag (a) Midden (b) Hoog (c) 
Geen leerlingen 
met extra risico’s 

11,2 18,4 c   11,8      2,6 a   

Leerlingen met 
specifieke 
onderwijsbehoefte
s/laagpresteerders  

42,9 26,3     46,2     50,0     

Leerlingen met 
gedragsproblemen 

19,4 10,5     21,0     23,7     

Leerlingen met 
weinig 
ondersteuning in 
de thuissituatie 
(o.a. 
eenouder/grote 
gezinnen) 

62,8 57,9     60,5     73,7     

Leerlingen die 
(deels) buiten 
beeld zijn geraakt 
door de 
coronacrisis 

2,0  2,6      0,8      5,3     

Leerlingen uit 
gezinnen met lage 
sociaal 
economische 
status 

32,7  7,9 b c 34,5 a   50,0 a   

Leerlingen met 
migratieachtergro
nd 

43,4 21,1 b c 41,2 a c 71,1 a b 

Doelgroepkleuters
/vve leerlingen in 
groep 1/2 

20,9  7,9 c   18,5 c   39,5 a b 

Leerlingen die 
uitstromen naar 
het vo (groep 8) 

3,1 2,6 3,4 2,6 

Anders 11,7 23,7 c   10,1      5,3 a   
n 196 38     119     38     
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 Tabel  6.10: Directie: Zijn er leerlingen met specifieke kenmerken waar de school 
extra risico’s ziet voor de ontwikkeling als gevolg van de coronacrisis? Naar 
schoolweging 

Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 

 
 
Tabel  6.11: Directie: Zijn er leerlingen met specifieke kenmerken waar de school 
extra risico’s ziet voor de ontwikkeling als gevolg van de coronacrisis? Naar 
stedelijkheid 
 Totaal Stedelijkheid 

Niet/weinig (a) Matig (b) (Zeer) sterk (c) 
Geen leerlingen 
met extra risico’s 

11,2 12,3 11,8 9,9 

Leerlingen met 
specifieke 
onderwijsbehoefte
s/laagpresteerders  

42,9 49,4     35,3   39,5   

Leerlingen met 
gedragsproblemen 

19,4 17,3 23,5 19,8 

Leerlingen met 
weinig 
ondersteuning in 
de thuissituatie 
(o.a. 
eenouder/grote 
gezinnen) 

62,8 49,4 b c 79,4 a 69,1 a 

Leerlingen die 
(deels) buiten 
beeld zijn geraakt 
door de 
coronacrisis 

2,0 0,0  2,9    3,7   

Leerlingen uit 
gezinnen met lage 
sociaal 
economische 
status 

32,7 38,3     35,3   25,9   

Leerlingen met 
migratieachtergro
nd 

43,4 40,7     38,2   48,1   

Doelgroepkleuters
/vve leerlingen in 
groep 1/2 

20,9 12,3 c   17,6   30,9 a 

Leerlingen die 
uitstromen naar 
het vo (groep 8) 

3,1  2,5     0,0  4,9   

Anders 11,7 14,8      8,8    9,9   
n 196 81     34   81   
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 

 
Tabel 6.12 laat zien welke verklaringen leraren geven voor leerlingen die boven 
verwachting voortuitgang hebben geboekt. Hierin waren geen verschillen op basis 
van schoolgrootte of schoolweging. Driekwart van de scholen noemt hier als 
verklaring een stimulerende en ondersteunende thuissituatie en de helft noemt dat 
er leerlingen zijn die profiteren van minder prikkels. 
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 Tabel  6.12: Leraren: Als er leerlingen zijn die boven verwachting vooruitgang 
hebben geboekt ondanks de coronacrisis, welke verklaringen geven de leraren? 
 Percentage gekozen 
Geen leerlingen met boven verwachting 
vooruitgang 

10,2 

Geen verklaring 0,5 
Stimulerende en ondersteunende thuissituatie 74,0 
Grote mate van zelfstandigheid 34,2 
Minder prikkels (door afstandsonderwijs of 
halve klassen 

49,5 

Kwaliteit van het (afstands)onderwijs verzorgd 
door de school 

20,9 

Anders 8,2 
n 196 
Getallen geven percentages weer. 

 

6.2 Welke maatregelen nemen scholen/opleidingen om de kwalificatie, 
allocatie, socialisatie en persoonsvorming van leerlingen/studenten ten 
tijde van de coronacrisis te waarborgen, in hoeverre is sprake van 
aanvullend beleid voor specifieke groepen, hoe ziet dat beleid er uit en 
waarom nemen scholen juist deze maatregelen? 

6.2.1 In hoeverre is er sinds de start van de coronacrisis aandacht voor extra 
ondersteuning van (groepen) leerlingen/studenten en voor welke groepen geldt dit? 
 
Tabel 6.13 laat zien welke groepen leerlingen extra begeleiding krijgen. Driekwart 
van de scholen benoemt hier leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes/ 
laagpresteerders en de helft van de scholen noemt leerlingen met weinig 
ondersteuning in hun thuissituatie. In de categorie ‘anders’ noemden scholen 
bijvoorbeeld meerbegaafde leerlingen. Wanneer we kijken naar verschillen tussen 
scholen (niet in tabel), zien we dat scholen met een hoge schoolweging vaker 
aangeven dat leerlingen die uitsromen naar het VO extra aandacht krijgen (7,9%) 
dan scholen met een middelhoge schoolweging (0,8%). Er waren geen verschillen 
op basis van schoolgrootte. 
 
Tabel 6.14 laat zien wie de extra begeleiding van leerlingen verzorgt. Bij een 
meerderheid van de scholen gebeurt dit door een eigen leraar of een 
onderwijsassistent. Tweevijfde van de scholen geeft aan dat dit gebeurt door een 
andere leraar en eenvijfde geeft aan dat dit gebeurt door een externe deskundige. 
In de categorie ‘anders’ gaven scholen bijvoorbeeld aan dat dit gedaan werd door 
een LIO of stagiair. Scholen met een middelhoge schoolweging geven aan dat de 
begeleiding vaker gebeurt door een onderwijsassistent (71,4%) dan scholen met 
een lage schoolweging (44,7%, niet in tabel). In groep 7 (15,3%) gebeurt 
begeleiding vaker door een externe deskundige dan in groep 2 (7,7%). Er waren 
geen verschillen tussen scholen op basis van schoolgrootte. 
 
Tabel  6.13: Leraren: Welke groepen leerlingen krijgen extra begeleiding? 
 Percentage gekozen 
Geen 6,1 
Leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeftes/laagpresteerders  

77,0 

Leerlingen met gedragsproblemen 21,9 
Leerlingen met weinig ondersteuning in de 
thuissituatie (o.a. eenouder/grote gezinnen) 

49,0 
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 Tabel  6.13: Leraren: Welke groepen leerlingen krijgen extra begeleiding? 
Leerlingen die (deels) buiten beeld zijn geraakt 
door de coronacrisis 

2,0 

Leerlingen uit gezinnen met lage sociaal 
economische status 

19,9 

Leerlingen met migratieachtergrond 33,7 
Doelgroepkleuters/vve leerlingen in groep 1/2 19,4 
Leerlingen die uitstromen naar het vo (groep 
8) 

2,6 

Anders 12,2 
n 196 
Getallen geven percentages weer. 

  
Tabel  6.14: Leraren: Wie verzorgen de eventuele extra begeleiding van individuele 
leerlingen/kleine groepjes bij de basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen)? 
 Percentage gekozen 
Geen extra begeleiding 4,6 
Eigen leraar 70,4 
Andere leraar 41,8 
Onderwijsassistent 64,3 
IB/RT 26,0 
Leerling (bijv. tutor) 2,6 
Vrijwilliger/ouder 8,2 
Externe deskundige 20,4 
Anders 14,3 
n 196 
Getallen geven percentages weer. 

  
 
Figuur 6.5 en Tabel 6.15 laten zien hoe intensief de extra begeleiding van 
individuele leerlingen of kleine groepjes was, uitgesplitst naar leerjaar. Tabel 6.15 
laat dit zien voor de totale groep. Dit laat zien dat de intensiteit van de begeleiding 
tussen scholen varieert. Er waren geen verschillen in de intensiteit van de 
begeleiding van leerlingen op basis van leerjaar, schoolgrootte of schoolweging. 
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Tabel  6.15: Leraren: Hoe intensief is de extra begeleiding van individuele 
leerlingen/kleine groepjes? 
 Percentage gekozen 
Helemaal niet 4,1 
In beperkte mate 26,5 
In redelijke mate 31,0 
In belangrijke mate 30,4 
In zeer belangrijke mate 8,0 
n 539 
Getallen geven percentages weer. 

 
 
Tabel 6.16 laat zien of scholen bepaald hebben op welke termijn zij de vertaging 
ingelopen willen hebben. Hierin waren geen verschillen te zien op basis van 
schoolgrootte of schoolweging. 
 
Tabel  6.16: Directie: Heeft de school bepaald op welke termijn zij de (eventuele) 
vertraging van leerlingen t.a.v. de basisvaardigheden, ingelopen wil hebben? 
 Percentage gekozen 
Er is geen sprake van vertraging 15,5 
De vertraging is reeds ingelopen 9,3 
De school heeft hier een termijn aan 
gekoppeld 

19,6 

De school heeft hier deels een termijn aan 
gekoppeld 

22,2 

De school heeft hier geen termijn aan 
gekoppeld 

19,6 
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 Tabel  6.16: Directie: Heeft de school bepaald op welke termijn zij de (eventuele) 
vertraging van leerlingen t.a.v. de basisvaardigheden, ingelopen wil hebben? 
De school heeft hier nog niet over nagedacht 12,4 
Anders 1,5 
n 194 
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 

6.2.2 Welke aanpassingen zijn er gedaan in het onderwijsaanbod en in het geven van de 
lessen? 
 
Tabel 6.17 laat zien welke maatregelen scholen, volgens directieleden, hebben 
genomen met betrekking tot aanbod en instructie om in te spelen op de 
onderwijsbehoeften van leerlingen. Een meerderheid van de scholen besteedde 
extra aandacht aan (voorbereidende) basisvaardigheden en welbevinden en sociaal-
emotionele ontwikkeling. In de categorie ‘anders’ noemden scholen bijvoorbeeld 
‘extra aandacht voor bewegend leren/sport en spel’ en ‘extra aandacht voor NT2-
leerlingen’. Grote scholen geven vaker aan ze hun leerlingen extra lieten inoefenen 
via digitale leermiddelen op school (36,2%), dan middelgrote scholen (10,8%, niet 
in tabel). Er waren geen verschillen op basis van schoolweging. 
 
Tabel  6.17: Directie: Welke maatregelen heeft de school genomen m.b.t. aanbod en 
instructie om in te spelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen als gevolg van 
de coronacrisis? 
 Percentage gekozen 
Geen 3,6 
Investering in goede programma’s (verbeteren 
curriculum/leerstofaanbod) 

37,2 

Extra aandacht voor overdracht naar volgende 
leerjaar (doorgaande lijn) 

13,8 

Extra aandacht voor (voorbereidende) 
basisvaardigheden taal, lezen, rekenen 

74,0 

Extra inoefenen via digitale leermiddelen op 
school 

20,4 

Extra huiswerk voor taal, lezen, rekenen 10,7 
Extra aandacht voor welbevinden en sociaal-
emotionele ontwikkeling 

62,2 

Extra aandacht voor sociale en maatsch. 
competenties (burgerschap) 

9,2 

Extra aandacht voor 
werkhouding/zelfstandigheid (metacognitieve 
vaardigheden) 

35,2 

Kleinere instructiegroepen per leraar 46,9 
Anders 13,3 
n 196 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tabel 6.18 en Tabel 6.19 laten zien welke maatregelen leraren hebben genomen 
met betrekking tot aanbod en instructie, uitgesplitst naar schoolweging en naar 
leerjaar. Een meerderheid van de leraren geeft aan extra aandacht te hebben voor 
(voorbereidend) taal, (voorbereidend) rekenen, lezen en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling/welbevinden van leerlingen. In de categorie ‘anders’ werd bijvoorbeeld 
‘extra aandacht voor bewegend leren/sport en spel’ en ‘extra aandacht voor NT2-
leerlingen’ genoemd. Er waren geen verschillen op basis van schoolgrootte. 
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 Tabel  6.18: Leraren: Welke maatregelen hebben leraren genomen m.b.t. aanbod en 
instructie om in te spelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen als gevolg van 
de coronacrisis? Naar schoolweging 
 Totaal Schoolweging 

Laag (a) Midden (b) Hoog (c) 
Geen 
aanpassingen 
aanbod en 
instructie 

3,1 10,5 b  1,7 a 0,0 

Extra aandacht 
voor 
(voorbereidend) 
taal 

71,4 60,5   71,4   81,6   

Extra aandacht 
voor 
(voorbereidend) 
rekenen 

74,5 55,3 b 79,8 a 76,3   

Extra aandacht 
voor lezen [alleen 
groep 4/7] 

77,6 65,8   78,2   86,8   

Extra inoefenen 
van de 
basisvaardigheden 
via digitale 
leermiddelen 

16,8 10,5   16,8   23,7   

Extra huiswerk 
voor taal, lezen, 
rekenen [alleen 
groep 4/7] 

14,8 15,8 16,0 10,5 

Meer aandacht 
voor sociaal-
emotionele 
ontwikkeling/welb
evinden 

68,4 76,3   63,9   73,7   

Meer aandacht 
voor sociale en 
maatsch. 
competenties 
(burgerschap) 

14,8 13,2 15,1 15,8 

Meer aandacht 
voor 
werkhouding/zelfs
tandigheid 
(metacognitieve 
vaardigheden) 

39,3 47,4   31,9 c 55,3 b 

Kleinere 
instructiegroepen 

36,2 31,6 37,8 36,8 

Anders 18,4 13,2 19,3 18,4 
n 196 38   119   38   
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 

  
Tabel  6.19: Leraren: Welke maatregelen hebben leraren genomen m.b.t. aanbod en 
instructie om in te spelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen als gevolg van 
de coronacrisis? Naar leerjaar 
 Leerjaar 

Groep 2 (a) Groep 4 (b) Groep 7 (c) 
Geen aanpassingen 
aanbod en instructie 

12,8 7,9 10,6 

Extra aandacht voor 
(voorbereidend) taal 

58,7 c   48,9   46,6 a 
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 Tabel  6.19: Leraren: Welke maatregelen hebben leraren genomen m.b.t. aanbod en 
instructie om in te spelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen als gevolg van 
de coronacrisis? Naar leerjaar 
Extra aandacht voor 
(voorbereidend) 
rekenen 

43,4 b c 70,0 a 59,8 a 

Extra aandacht voor 
lezen 

nvt 53,6 54,6 

Extra inoefenen van de 
basisvaardigheden via 
digitale leermiddelen 

 8,2     13,2   13,8   

Extra huiswerk voor 
taal, lezen, rekenen 

nvt  4,6 c 12,8 b 

Meer aandacht voor 
sociaal-emotionele 
ontwikkeling/welbevind
en 

49,0 46,3 43,9 

Meer aandacht voor 
sociale en maatsch. 
competenties 
(burgerschap) 

7,7 8,9 10,1 

Meer aandacht voor 
werkhouding/zelfstandi
gheid (metacognitieve 
vaardigheden) 

24,5 21,6 21,2 

Kleinere 
instructiegroepen 

26,0     24,7   19,0   

Anders 9,7 7,9 9,5 
n 196     190   189   
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 

6.2.3 Welke aanpassingen zijn gedaan ten behoeve van extra onderwijstijd, bijvoorbeeld 
instellen verlengde school-/lesdag, zomerschool, tutoring, andere wijze van 
organiseren van de stages? 
 
54.6% van de scholen geeft aan dat ze vanwege de coronacrisis meer onderwijstijd 
besteedden aan de basisvaardigheden (niet in tabel). Hierin waren geen verschillen 
te zien op basis van schoolgroottte of schoolweging. Tabel 6.20 laat een uitsplitsing 
zien in welke groepen en aan welke vakgebieden meer onderwijstijd werd besteed. 
Tabel 6.21 laat vervolgens zien welke maatregelen scholen hebben getroffen met 
betrekking tot het uitbreiden van de onderwijstijd om in te spelen op de 
onderwijsbehoeften van leerlingen. In de categorie ‘anders’ gaven scholen 
bijvoorbeeld aan dat ze efficiënter gebruik maakten van de beschikbare 
onderwijstijd. Middelgrote scholen gaven vaker aan dat er na schooltijd extra tijd 
beschikbaar was in de school voor individuele leerlingen (37,5%), vergeleken met 
kleine scholen (2,8%, niet in tabel). Er waren geen verschillen op basis van 
schoolweging. 
 
Tabel  6.20: Directie: In welke groep en aan welk vakgebied wordt nu vanwege de 
coronacrisis meer onderwijstijd besteed? 
 (Voorbereidend) taal Lezen (Voorbereidend) 

rekenen 
Groep 1 23,5 9,2 16,3 
Groep 2 27,6 11,2 19,4 
Groep 3 25,0 37,8 22,4 
Groep 4 25,0 41,8 27,6 
Groep 5 22,4 33,2 27,6 
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 Tabel  6.20: Directie: In welke groep en aan welk vakgebied wordt nu vanwege de 
coronacrisis meer onderwijstijd besteed? 
Groep 6 23,0 31,6 26,0 
Groep 7 24,0 33,2 30,1 
Groep 8 20,4 27,0 25,5 
Nvt 59,7 50,5 60,2 
n 196 196 196 
Getallen geven percentages weer. 

  
Tabel  6.21: Directie: Welke maatregelen treft de school m.b.t. het uitbreiden van 
de onderwijstijd om in te spelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen als 
gevolg van de coronacrisis? 
 Percentage gekozen 
Geen 60,7 
Extra tijd na schooltijd in de school voor 
individuele leerlingen 

22,4 

Extra tijd in buitenschoolse opvang voor 
individuele leerlingen 

2,8 

Verlengde schooldag 6,5 
Weekendschool 0,0 
Zomerschool (of voorjaarsschool, 
najaarsschool: school tijdens vakantie) 

9,3 

Anders 8,4 
n 107 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tabel 6.22 en Tabel 6.23 laten zien aan welke vakken of activiteiten leraren minder 
tijd besteedden indien meer onderwijstijd werd besteed aan de basisvaardigheden, 
in totaal en uitgesplitst naar leerjaar. Hierin waren geen verschillen op basis van 
schoolgrootte of schoolweging. 
 
Tabel  6.22: Leraren: Indien er meer onderwijstijd wordt besteed aan de 
basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Aan welke vakken/activiteiten besteedt 
de leraar minder onderwijstijd? 
 Percentage gekozen 
Niet van toepassing 35,2 
Overige basisvaardigheden waar geen zorg is 12,8 
Sociaal emotionele ontwikkeling 4,6 
Sociale en maatsch. competenties 
(burgerschap) [alleen groep 4/7] 

9,7 

Wereldoriëntatie, techniek, verkeer, projecten 
etc. 

41,3 

Kunstzinnige vorming/muziek 35,2 
Gymnastiek 17,3 
Andere talen (bijv. Engels en Fries) 18,9 
Zelfstandig werken/vrije keuze tijd  10,7 
Buiten spelen  9,7 
Anders 13,8 
n 196 
Getallen geven percentages weer. 

  
Tabel  6.23: Leraren: Indien er meer onderwijstijd wordt besteed aan de 
basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Aan welke vakken/activiteiten besteedt 
de leraar minder onderwijstijd? Naar leerjaar 
 Leerjaar 

Groep 2,0 (a) Groep 4,0 (b) Groep 7,0 (c) 
Niet van toepassing 65,8 b c 46,9 a 43,9 a 
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 Tabel  6.23: Leraren: Indien er meer onderwijstijd wordt besteed aan de 
basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Aan welke vakken/activiteiten besteedt 
de leraar minder onderwijstijd? Naar leerjaar 
Overige 
basisvaardigheden 
waar geen zorg is 

4,1 8,2 6,6 

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 

3,6 3,6 3,1 

Sociale en maatsch. 
competenties 
(burgerschap) 

0,0 9,2 8,2 

Wereldoriëntatie, 
techniek, verkeer, 
projecten etc. 

12,8 b c 30,6 a 34,2 a 

Kunstzinnige 
vorming/muziek 

12,2 b c 26,0 a 29,1 a 

Gymnastiek  9,2     13,8   14,8   
Andere talen (bijv. 
Engels en Fries) 

 5,1 b c 12,8 a 13,8 a 

Zelfstandig 
werken/vrije keuze tijd  

4,1 4,6 5,6 

Buiten spelen   7,1 c    3,1    1,5 a 
Anders 7,1 5,6 8,2 
n 196     196   196   
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 

6.2.4 Zijn er aanpassingen gedaan of voorzien in het plaatsings- en bevorderingsbeleid 
naar schooljaar 21/22? 
  
Tabel 6.24 laat zien of scholen aanpassingen gedaan hebben in het plaatsings- en 
bevorderingsbeleid naar schooljaar 21/22. De meerderheid van de scholen geeft aan 
geen aanpassingen te doen in hun doorstroombeleid. Er waren geen verschillen op 
basis van schoolgrootte of schoolweging. 
  
Tabel  6.24: Directie: Zijn er aanpassingen gedaan of voorzien in het plaatsings- en 
bevorderingsbeleid naar schooljaar 21/22? Naar schoolgrootte 
 Percentage gekozen 
Geen aanpassing doorstroombeleid 82,7 
Nog geen besluit over genomen 3,6 
Ja, de school hanteert strengere afspraken 
voor overgang 2 naar 3 

2,0 

Ja, de school hanteert minder strenge 
afspraken voor overgang van 2 naar 3 

6,1 

Ja, de school hanteert strengere afspraken 
voor bevordering in groep 3-8 

1,5 

Ja, de school hanteert minder strenge 
afspraken voor bevordering in groep 3-8 

8,2 

Anders 1,0 
n 196 
Getallen geven percentages weer. 

6.2.5 Welke maatregelen neemt de school ten behoeve van de professionalisering van 
leraren? 
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 Tabel 6.25 laat zien welke maatregelen scholen nemen ten behoeve van de 
professionalisering van leraren. In de categorie ‘anders’ noemden scholen 
bijvoorbeeld de onderwerpen ‘meerbegaafdheid’ en ‘executieve functies’. 
 
Er waren enkele verschillen tussen scholen op basis van schoolgrootte en 
schoolweging (niet in tabel): grote scholen (34,0%) geven vaker aan dat ze een 
nieuwe methode of software hebben ingezet dan kleine scholen (15,2%). Scholen 
van gemiddelde grootte hebben vaker ingezet op ict vaardigheden (21,6%) dan 
kleine scholen (7,6%). Scholen met een middelhoge schoolweging hebben minder 
vaak ingezet op andere vakdidactiek (0,8%) dan scholen met een lage schoolweging 
(7,9%). 
 
Schoolleiders vertellen in de gesprekken dat het professionaliseringsbeleid niet 
wezenlijk verandert door de coronacrisis. Wel lopen geplande activiteiten vertraging 
op en worden andere professionaliseringsactiviteiten naar voren gehaald. Zo is 
professionalisering gericht op het vergroten van ict-vaardigheden vaak eerder 
uitgevoerd om randvoorwaarden te creëren voor het verzorgen van 
afstandsonderwijs. 
 
Tabel  6.25: Directie: Welke maatregelen neemt de school ten behoeve van de 
professionalisering van leraren? 
 Percentage gekozen 
Geen maatregelen  16,3 
Een nieuwe methode/ software 21,4 
Vorming burgerschap  2,6 
Algemene didactiek (bijv. directe instructie, 
differentiatie …) 

41,3 

Vakdidactiek spelontwikkeling 5,6 
Vakdidactiek rekenen 30,6 
Vakdidactiek taal 14,8 
Vakdidactiek lezen 32,1 
Andere vakdidactiek 2,6 
Klasklimaat/ pedagogisch handelen 14,3 
Klassenmanagement  8,2 
Analysevaardigheden leerresultaten 13,3 
Begeleiding leerlingen met specifieke leer- 
en/of ontwikkelingsproblematiek 

9,2 

Teamontwikkeling 19,4 
Coaching (bijv. VIB) 8,2 
Zij-instromers 1,5 
ICT-vaardigheden 16,8 
Specialistische master (bijv. SEN) 2,6 
Kennisdeling met andere scholen binnen of 
buiten het bestuur etc. 

8,2 

Anders 11,2 
n 196 
Getallen geven percentages weer. 

6.2.6 Welke effecten verwachten scholen van bovengenoemde aanpassingen? 
 
Tabel 6.26 laat zien welke effecten scholen verwachten van bovengenoemde 
aanpassingen. 
 
Scholen met een middelhoge schoolweging (43,7%) verwachten significant vaker 
dat de getroffen maatregelen zullen leiden tot een verbetering van de 
vakdidactische vaardigheden van leraren, dan scholen met een lage schoolweging 
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 (21,1%, niet in tabel). Er waren geen verschillen tussen scholen op basis van 
schoolgrootte. 
 
Tabel  6.26: Directie: Welke effecten verwachten scholen van bovengenoemde 
aanpassingen? 
 Percentage gekozen 
Geen effecten verwacht 7,1 
Verbetering van de leerresultaten van 
leerlingen 

80,6 

Verbetering van het welbevinden van 
leerlingen 

39,8 

Verbetering van de 
werkhouding/zelfstandigheid/metacognitieve 
vaardigheden van leerlingen 

32,7 

Verbetering van de sociale en maatsch. 
competenties van leerlingen 

10,2 

Verbetering algemeen didactische 
vaardigheden leraren 

34,7 

Verbetering vakdidactische vaardigheden 
leraren 

37,2 

Schoolverlaters zijn goed voorbereid op 
vervolgonderwijs  

4,1 

Anders 4,6 
n 196 
Getallen geven percentages weer. 

 

6.2.7 Wat willen leraren en schoolleiding vasthouden uit de crisis? 
 
Aan leraren en schoolleiders is de (open) vraag gesteld wat ze zouden willen 
vasthouden uit de crisis. De meest genoemde kansen volgens leraren en 
schoolleiders hebben betrekking op nieuwe manieren van vormgeven van contact en 
interactie/samenwerking, al dan niet digitaal: met ouders, binnen het team, en 
tijdens de instructie met leerlingen. 
 
Leraren en schoolleiding vinden het intensievere contact met ouders waardevol en 
willen dit in de toekomst bestendigen. Leraren kregen tijdens de coronacrisis meer 
inzicht in de thuissituatie van leerlingen. Met leerlingen die thuis achter de computer 
inlogden, kwam al dan niet de rest van het gezin in beeld. Leraren zagen welke 
begeleiding ouder(s)/verzorger(s) van de leerling konden bieden, en wat lastig was 
in de begeleiding. Waar nodig werd het contact met ouders nog intensiever. Leraren 
vertellen dat deze samenwerking met ouders veel gebracht heeft: ouders krijgen 
meer zicht op het leren en de ontwikkeling van hun eigen kind en op de rol van de 
leraar hierbij. Dit kan de samenwerking tussen school en ouders verbeteren. 
 
Leraren en schoolleiding noemen ook de verbeterde ict-vaardigheden van het 
personeel en de mogelijkheden die de digitale infrastructuur biedt om efficiënter te 
communiceren. Denk aan digitale teamvergaderingen zodat iedereen deel kan 
nemen of aan tien-minutengesprekjes met ouders. Bovendien zien zij andere 
toepassingen, zoals het digitaal aanbieden van onderwijs aan zieke leerlingen willen 
scholen vasthouden. Daarnaast noemen zij de instructie op kleinere groepen en 
individuele leerlingen. Leraren en schoolleiding benoemen bovendien dat tijdens de 
coronacrisis meer rust was in de school, doordat er een duidelijke inhoudelijke focus 
was en ook omdat ouders hun kinderen bij de schoolpoort afzetten waardoor de 
opstart van de dag met meer rust gebeurde. 
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 6.3 In hoeverre werkt de sturing door het bestuur op de maatregelen door op 
schoolniveau? 

6.3.1 Welke kaders/afspraken zijn er vanuit bestuur gemaakt? 
 
Tabel 6.27 laat zien waarover besturen afspraken met scholen hebben gemaakt 
gericht op de gevolgen van de coronacrisis. Een meerderheid van de scholen geeft 
aan dat besturen afspraken met scholen hebben gemaakt over de uitvoering van de 
coronarichtlijnen. In de categorie ‘anders’ werd bijvoorbeeld afspraken rondom het 
NPO genoemd. Grote scholen en scholen met een hoge schoolweging geven vaker 
aan dat het bestuur afspraken heeft gemaakt over de uitvoering van de 
coronarichtlijnen (69,0% en 73,7%, niet in tabel) dan middelgrote scholen (46,5%) 
en scholen met een lage schoolweging (45,2%). 
 
Tabel  6.27: Directie: Waarover heeft het bestuur afspraken met de scholen 
gemaakt (kaders gesteld) gericht op de gevolgen van de coronacrisis? 
 Percentage gekozen 
Geen afspraken met bestuur  19,0 
Uitvoering van de corona richtlijnen  58,2 
De cognitieve ontwikkeling van leerlingen 
(aanbod, instructie etc.) 

27,2 

De sociaal emotionele ontwikkeling van 
leerlingen 

15,2 

De sociale en maatsch. competenties van 
leerlingen 

4,3 

Personele inzet/personeelsbeleid 40,8 
Doelmatige inzet financiële middelen 27,7 
Anders 12,5 
n 184 
Getallen geven percentages weer. 

 

6.3.2 Hoe heeft bestuur zicht op de uitvoering? 
 
Tabel 6.28 laat zien hoe de school zich aan het bestuur verantwoordt over de 
genomen maatregelen. Scholen met een hoge schoolweging geven significant vaker 
aan dat dit via een gesprek met algemene directie of andere tussenschakel ging 
(31,6%) dan scholen met een middelhoge schoolweging (14,0%, niet in tabel). Er 
waren geen verschillen op basis van schoolgrootte. 
 
Tabel  6.28: Directie: Hoe verantwoordt de school zich over de genomen 
maatregelen aan het bestuur? 
 Percentage gekozen 
Geen verantwoording aan het bestuur 3,8 
Incidentele rapportage, op initiatief van de 
school 

5,4 

Periodieke rapportage aan bestuur 62,0 
In periodiek overleg met het bestuur 69,6 
Via gesprek met algemene directie of andere 
tussenschakel 

18,5 

Anders 1,1 
n 184 
Getallen geven percentages weer. 
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 6.3.3 In hoeverre zijn effecten van de sturing door het bestuur op de maatregelen 
zichtbaar op school-/opleidingsniveau en om welke effecten gaat het dan? 
 
Tabel 6.29 en Tabel 6.30 laten zien of er op de eerder genoemde maatregelen 
sturing is geweest vanuit het bestuur. Alleen maatregelen die door minstens 20% 
van de scholen genoemd zijn, zijn hierin weergegeven. De tabellen laten zien dat er 
bij een meerderheid van de scholen geen sturing vanuit het bestuur is geweest op 
de getroffen maatregelen. Uitsplitsing naar schoolgrootte of schoolweging is hierin 
niet mogelijk door de lage aantallen. 
 
Tabel  6.29: Directie: Sturing door bestuur op maatregelen aanbod en instructie 
 Sturing door bestuur 
Investering in goede programma’s 21,7 
Extra aandacht voor (voorbereidende) basisvaardigheden 18,5 
Extra inoefenen via digitale leermiddelen op school 27,0 
Extra aandacht voor welbevinden en sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

10,8 

Extra aandacht voor werkhouding/zelfstandigheid  8,6 
Kleinere instructiegroepen per leraar 9,4 
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 
 Alleen maatregelen die door minstens 20% van de scholen zijn benoemd zijn weergegeven 

 
Tabel  6.30: Directie: Sturing door bestuur op maatregelen ten behoeve van 
professionalisering 
 Sturing door bestuur 
Een nieuwe methode/ software 15,8 
Algemene didactiek 22,5 
Vakdidactiek rekenen 12,5 
Vakdidactiek lezen 8,9 
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 
 Alleen maatregelen die door minstens 20% van de scholen zijn benoemd zijn weergegeven. 

  
 
Figuur 6.6, Tabel 6.31 en Tabel 6.32 laten zien in welke mate scholen ondersteuning 
en sturing ervaren van het bestuur bij het omgaan met de gevolgen van de 
coronacrisis. Er waren geen verschillen op basis van schoolgrootte of schoolweging. 
 
 



 
 
 

 Pagina 37 van 38 

 

  

 

   
 
 
Tabel  6.31: Directie: Ervaren ondersteuning en sturing door het bestuur 
 Ondersteuning door het 

bestuur 
Sturing door het bestuur 

Helemaal niet 0,6 2,3 
In beperkte mate 3,9 18,2 
In redelijke mate 15,2 30,7 
In belangrijke mate 39,3 34,1 
In zeer belangrijke mate 41,0 14,8 
n 178 176 
Getallen geven percentages weer. 

 
 
 
Tabel  6.32: Directie: Ervaren ondersteuning en sturing door het bestuur 
 Gemiddelde 
Ondersteuning door het bestuur 4,2 
Sturing door het bestuur 3,4 
n 178 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Schaal 1-5 (Helemaal niet t/m in zeer belangrijke mate) 

 
Scholen geven een gemiddeld rapportcijfer van 7.6 aan de sturing door het bestuur 
(niet in tabel). Hierin was geen verschil te zien op basis van schoolgrootte of 
schoolweging. 
 

6.4 Welke aanvullende middelen heeft de school nodig - bijvoorbeeld vanuit het 
Nationaal Programma Onderwijs - voor een adequate uitvoering van de 
maatregelen om het onderwijs goed aan te laten sluiten bij de ontwikkeling 
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 en onderwijsbehoeften van leerlingen/studenten en welke effecten 
verwachten scholen/opleidingen hiervan? 
  
Tabel 6.33 laat zien welke aanvullende middelen scholen volgens de directie nodig 
hebben om goed in te spelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. In de 
categorie ‘anders’ gaven scholen bijvoorbeeld aan dat ze rust, extra tijd en extra 
geld nodig hebben. Scholen met een hoge schoolweging geven significant vaker aan 
dat ze uitbreiding van de onderwijstijd nodig hebben (10,5%) dan scholen met een 
middelhoge schoolweging (0,8%). Grote scholen geven vaker aan dat ze 
leermiddelen of software nodig hebben (10,6%) dan scholen van gemiddelde grootte 
(1,4%). 
 
Tabel  6.33: Directie: Wat heeft de school aanvullend nodig om goed in te spelen op 
de onderwijsbehoeften van leerlingen als gevolg van de coronacrisis? 
 Percentage gekozen 
Niets aanvullend nodig 27,0 
Professionalisering leraren 27,0 
Leermiddelen/aanbod (niet ICT) 6,6 
Leermiddelen/software 5,1 
ICT randvoorwaarden (hardware) 5,1 
Extra inzet onderwijsassistenten 36,7 
Extra inzet bevoegde leraren 43,4 
Bijles voor individuele leerlingen  6,6 
Uitbreiding onderwijstijd (verlengde schooldag, 
zomerschool, weekendschool) 

2,6 

Anders 25,0 
n 196 
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 

 
Tabel 6.34 laat vervolgens zien wat leraren aanvullend nodig hebben. Hierin waren 
geen verschillen te zien op basis van schoolgrootte. In de categorie ‘anders’ werd 
bijvoorbeeld genoemd dat leraren extra materialen of ict-voorzieningen nodig 
hadden. Scholen met een hoge schoolweging gaven significant vaker aan scholing 
nodig te hebben (39,5%) dan scholen met een lage schoolweging (13,2%). 
 
Tabel 6.35 laat ten slotte zien, wanneer leraren aangaven scholing nodig te hebben, 
om welk type scholing het gaat. Hierin was geen uitsplitsing mogelijk naar 
schoolgrootte of schoolweging vanwege de lage aantallen. 
 
Tabel  6.34: Leraren: Wat hebben de leraren aanvullend nodig om goed in te spelen 
op de onderwijsbehoeften van leerlingen als gevolg van de coronacrisis? 
 Percentage gekozen 
Niets aanvullend nodig 21,4 
Collegiale consultatie 13,3 
Scholing 25,5 
Aandacht van schoolleiding voor welbevinden 5,1 
Aandacht van schoolleiding voor fysieke 
gezondheid  

1,0 

Extra handen in en rondom te klas 62,8 
Ruimte om af te kunnen wijken van afspraken 2,6 
Inspraak bij keuzes voor interventies  2,0 
Anders 23,0 
n 196 
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 Tabel  6.34: Leraren: Wat hebben de leraren aanvullend nodig om goed in te spelen 
op de onderwijsbehoeften van leerlingen als gevolg van de coronacrisis? 

Getallen geven percentages weer. 
 
Tabel  6.35: Leraren: Wanneer leraren scholing nodig hebben, om welk type 
scholing gaat het? 
 Percentage gekozen 
Een nieuwe methode/ software 4,0 
Vorming burgerschap  0,0 
Algemene didactiek (bijv. directe instructie, 
differentiatie …) 

50,0 

Vakdidactiek spelontwikkeling 26,0 
Vakdidactiek rekenen 42,0 
Vakdidactiek taal 36,0 
Vakdidactiek lezen 52,0 
Andere vakdidactiek 8,0 
Klasklimaat/ pedagogisch handelen 16,0 
Klassenmanagement  8,0 
Analysevaardigheden leerresultaten 12,0 
Begeleiding leerlingen met specifieke leer- 
en/of ontwikkelingsproblematiek 

24,0 

Teamontwikkeling 20,0 
Coaching (bijv. VIB) 16,0 
Zij-instromers 2,0 
ICT-vaardigheden 6,0 
Specialistische master (bijv. SEN) 0,0 
Anders 20,0 
n 50 
Getallen geven percentages weer. 

  

6.5 In welke mate hebben volgens het management van de school de gevolgen 
van de coronacrisis invloed op het welbevinden van leraren/docenten en 
welke effecten heeft dat op hun werk? 
 
Tabel 6.36 en Figuur 6.7 laten zien hoe het professioneel welbevinden is van 
leraren, intern begeleiders en schoolleiders ten opzichte van vóór de coronacrisis. Er 
waren geen verschillen in het welbevinden op basis van schoolgrootte en 
schoolweging. 
 
 
Tabel  6.36: Directie: Hoe is het professioneel welbevinden van de intern 
begeleiders en de schoolleiders in vergelijking met de periode voor de coronacrisis? 
 Gemiddelde 
Leraren 2,7 
Intern begeleiders 2,8 
Schooleider(s) 2,8 
n 193 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Schaal 1-5 (Veel slechter t/m veel beter) 
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Tabel  6.37: Directie: Hoe is het professioneel welbevinden van de intern 
begeleiders en de schoolleiders in vergelijking met de periode voor de coronacrisis? 
 Leraren Intern begeleiders schoolleiders 
Veel slechter 1,0 0,5 2,6 
Slechter 37,8 28,8 28,0 
Gelijk 51,3 60,2 56,6 
Beter 8,8 9,4 9,5 
Veel beter 1,0 1,0 3,2 
n 193 191 189 
Getallen geven percentages weer. 

 
 
Aan scholen die aangaven dat het welbevinden van leraren ‘slechter’ of ‘veel 
slechter’ was, is gevraagd in welke mate scholen negatieve effecten ervaren (Tabel 
6.38, Figuur 6.8 en Tabel 6.39). Hierin was geen uitsplitsing naar schoolgrootte of 
schoolweging mogelijk vanwege te kleine groepsgroottes. 
 
In de gesprekken vertelden scholen dat ontevredenheid onder andere voortkwam uit 
boosheid en frustraties over het landelijk beleid, de coronamaatregelen en het 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In de gesprekken kwam daarnaast naar 
voren dat teamleden gezamenlijk de schouders eronder hebben gezet om met elkaar 
zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen voor hun leerlingen en dat leraren hun 
veerkracht lieten zien. Dit zorgde voor trots bij leraren en schoolleiding over wat 
men met elkaar heeft bereikt. Leraren en de school kregen meer waardering van 
ouders voor de cruciale rol bij het leren van de kinderen. 
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 Tabel  6.38: Directie: In welke mate ervaart de school onderstaande effecten voor 
het werk? [Indien welbevinden van leraren 'slechter' of 'veel slechter' is] 
 Gemiddelde 
Er is sprake van meer dan normale uitval 2,1 
Er is sprake van stressverschijnselen 2,9 
Het functioneren is minder dan normaal 1,7 
Ontevredenheid 2,0 
n 71 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Schaal 1-5 (Helemaal niet t/m in zeer belangrijke mate) 

 
 

 
 
 
Tabel  6.39: Directie: In welke mate ervaart de school onderstaande effecten voor 
het werk? [Indien welbevinden van leraren 'slechter' of 'veel slechter' is] 
 Er is sprake van 

meer dan 
normale uitval 

Er is sprake van 
stressverschijns

elen 

Het 
functioneren is 

minder dan 
normaal 

Ontevredenheid 

Helemaal niet 40,8 4,2 53,7 37,7 
In beperkte mate 29,6 29,6 31,3 37,7 
In redelijke mate 14,1 40,8 7,5 18,8 
In belangrijke 
mate 

9,9 23,9 6,0 2,9 
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 Tabel  6.39: Directie: In welke mate ervaart de school onderstaande effecten voor 
het werk? [Indien welbevinden van leraren 'slechter' of 'veel slechter' is] 
In zeer 
belangrijke mate 

5,6 1,4 1,5 2,9 

n 71 71 67 69 
Getallen geven percentages weer. 

 
 
Figuur 6.9 laat zien in welke mate de coronacrisis op het moment van de afname 
van het interview impact heeft op de school. De meerderheid van de scholen 
ervaarde op dit moment weinig tot geen impact van de coronacrisis. Hierin was geen 
verschil te zien tussen scholen op basis van schoolgrootte of schoolweging. 
 
Uit de gesprekken met scholen kwam naar voren hoe groot de verschillen zijn in de 
impact die corona naast de lockdowns heeft op de school en hoe dit het welbevinden 
van leraren beïnvloedt: van scholen die meer dan eens geconfronteerd zijn 
besmettingen onder leraren en kinderen die meermaals moesten sluiten waar het 
team moe is en de rek eruit, tot scholen die niet of nauwelijks te maken hebben 
gehad met besmettingen en ziekte, waardoor het onderwijs doorgang kon vinden en 
er nauwelijks sprake was van discontinuïteit. 
 

 
 
 
Tabel  6.40: Directie: Hoe groot is de impact van de coronacrisis op dit moment op 
de school? 
 Percentage gekozen 
Helemaal niet 10,9 
In beperkte mate 47,2 
In redelijke mate 24,4 
In belangrijke mate 13,0 
In zeer belangrijke mate 4,7 
n 193 
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 Tabel  6.40: Directie: Hoe groot is de impact van de coronacrisis op dit moment op 
de school? 

Getallen geven percentages weer. 
 
 
Figuur 6.10, Tabel 6.41 en Tabel 6.42 laten zien hoe het professioneel welbevinden 
van leraren is in vergelijking met de periode voor de coronacrisis. Hierin waren geen 
verschillen op basis van leerjaar, schoolgrootte of schoolweging. 
 
In de gesprekken die wij voerden met leraren kwam het ervaren van stress, 
vermoeidheid en werkdruk vaak naar voren. Het rekening moeten houden met de 
coronamaatregelen heeft impact op hun welbevinden. Alle maatregelen (en in het 
bijzonder de bubbels) zorgen ervoor dat zij hun werk met de kinderen maar ook met 
de collega’s in aangepaste vorm moeten uitvoeren. Leraren misten vooral de 
nabijheid en het ‘echte’ sociale contact met leerlingen, collega’s en ouders. 
 

  
 
Tabel  6.41: Leraren: Hoe is het professioneel welbevinden van de leraren in 
vergelijking met de periode voor de coronacrisis? 
 Percentage gekozen 
Veel slechter 1,1 
Slechter 30,5 
Gelijk 58,4 
Beter 9,8 
Veel beter 0,2 
n 570 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tabel  6.42: Leraren: Hoe is het professioneel welbevinden van de leraren in 
vergelijking met de periode voor de coronacrisis? Naar leerjaar 
 Totaal Leerjaar 

Groep 2 (a) Groep 4 (b) Groep 7 (c) 
Professioneel 
welbevinden 
leraren 

2,8 2,8 2,8 2,8 
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 Tabel  6.42: Leraren: Hoe is het professioneel welbevinden van de leraren in 
vergelijking met de periode voor de coronacrisis? Naar leerjaar 
n 570 190 192 188 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
Schaal 1-5 (Helemaal niet t/m in zeer belangrijke mate) 

 
Tabel 6.43, Figuur 6.11 en Tabel 6.44 laten zien hoe de impact van de coronacrisis 
op de groep is volgens leraren. Scholen met een middelhoge en hoge schoolweging 
ervaren een grotere impact in groep 7 dan scholen met een lage schoolweging. Er 
waren geen verschillen te zien op basis van leerjaar of schoolgrootte. 
 
Tabel  6.43: Leraren: Hoe groot is de impact van de coronacrisis op dit moment op 
de groep? Naar schoolweging 
 Totaal Schoolweging 

Laag (a) Midden (b) Hoog (c) 
Groep 2 2,2  2,0   2,2  2,4 
Groep 4 2,3 2,2 2,3 2,3 
Groep 7 2,3  1,9 b c   2,3 a  2,6 a 
n 191 36 117 37 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
Schaal 1-5 (Helemaal niet t/m in zeer belangrijke mate) 
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 Tabel  6.44: Leraren: Hoe groot is de impact van de coronacrisis op dit moment op 
de groep? 
 Groep     2 Groep     4 Groep     7 
Helemaal niet 22,0 17,7 20,9 
In beperkte mate 50,8 50,5 46,5 
In redelijke mate 15,2 19,8 18,7 
In belangrijke mate 8,9 10,4 10,2 
In zeer belangrijke 
mate 

3,1 1,6 3,7 

n 191 192 187 
Getallen geven percentages weer. 
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 7 Resultaten bestuursniveau 

7.1 Zicht op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van 
leerlingen (kwalificatie, allocatie, socialisatie en persoonsvorming) en de 
daarvan afgeleide onderwijsbehoefte 
 
Figuur 7.1, Tabel 7.1 en Tabel 7.2 laten zien in welke mate besturen zicht hebben op 
de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van leerlingen. Over het 
algemeen hebben besturen in belangrijke of zeer belangrijke mate zicht op de 
gevolgen voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden 
van leerlingen. Minder zicht hebben besturen op de gevolgen voor de sociale en 
maatschappelijke competenties van leerlingen. 
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 Tabel  7.1: Zicht op de gevolgen van de coronacrisis zoals die zich op dit moment 
voordoen 
 Het bestuur 

heeft een 
werkwijze 

om de 
gevolgen van 

de 
coronacrisis 

voor de brede 
ontwikkeling 

van 
leerlingen 

goed in beeld 
te krijgen 

Het bestuur 
heeft zicht op 
de gevolgen 

voor de 
cognitieve 

ontwikkeling 
van 

leerlingen 

Het bestuur 
heeft zicht op 
de gevolgen 

voor de 
sociaal-

emotionele 
ontwikkeling 

van 
leerlingen 

Het bestuur 
heeft zicht op 
de gevolgen 

voor het 
welbevinden 

van 
leerlingen 

Het bestuur 
heeft zicht op 
de gevolgen 

voor de 
sociale en 

maatschappel
ijke 

competenties 
(burgerschap

) van 
leerlingen 

Helemaal niet 4,3 0,0 1,4 2,9 25,9 
In beperkte 
mate 

6,4 4,3 10,6 11,4 34,5 

In redelijke 
mate 

24,3 20,6 27,7 34,3 20,9 

In belangrijke 
mate 

53,6 63,1 52,5 45,7 16,5 

In zeer 
belangrijke 
mate 

11,4 12,1 7,8 5,7 2,2 

n 140 141 141 140 139 
Getallen geven percentages weer. 

 
 
Tabel  7.2: Zicht op de gevolgen van de coronacrisis zoals die zich op dit moment 
voordoen 
 Gemiddelde 
Het bestuur heeft een werkwijze om de 
gevolgen van de coronacrisis voor de brede 
ontwikkeling van leerlingen goed in beeld te 
krijgen 

3,6 

Het bestuur heeft zicht op de gevolgen voor de 
cognitieve ontwikkeling van leerlingen 

3,8 

Het bestuur heeft zicht op de gevolgen voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen 

3,5 

Het bestuur heeft zicht op de gevolgen voor 
het welbevinden van leerlingen 

3,4 

Het bestuur heeft zicht op de gevolgen voor de 
sociale en maatschappelijke competenties 
(burgerschap) van leerlingen 

2,3 

n 140 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Schaal 1-5 (Helemaal niet t/m in zeer belangrijke mate) 

 
 
Figuur 7.2 en Tabel 7.3 laten zien hoe het zicht van het bestuur op de ontwikkeling 
van leerlingen in groep 1/2 is in vergelijking met groep 3/8. 
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Tabel  7.3: Het zicht dat het bestuur op groep 1-2 heeft in vergelijking met groep 3-
8 
 Zicht op cognitieve 

ontwikkeling groep     1   -2 
Zicht op sociaal-emotionele 
ontwikkeling/welbevinden 

groep     1   -2 
Veel minder zicht 7,9 5,0 
Minder zicht 37,1 30,2 
Vergelijkbaar 53,6 63,3 
Meer zicht 1,4 1,4 
Veel meer zicht 0,0 0,0 
n 140 139 
Getallen geven percentages weer. 

 
 
Figuur 7.3 en Tabel 7.4 laten zien hoe het zicht van het bestuur op de ontwikkeling 
van leerlingen in het SBO is in vergelijking met het regulier PO. Het zicht op SBO 
leerlingen is over het algemeen vergelijkbaar. 
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Tabel  7.4: Het zicht dat het bestuur op sbo heeft in vergelijking met het regulier po 
 Zicht op cognitieve 

ontwikkeling sbo 
Zicht op sociaal-

emotionele 
ontwikkeling/welbe

vinden sbo 

Zicht op sociale en 
maatschappelijke 

competenties 
(burgerschap) sbo 

Veel minder zicht 0,0 0,0 1,5 
Minder zicht 4,5 1,5 3,1 
Vergelijkbaar 87,9 87,7 92,3 
Meer zicht 7,6 9,2 3,1 
Veel meer zicht 0,0 1,5 0,0 
n 66 65 65 
Getallen geven percentages weer. 

 
 
Figuur 7.4 en Tabel 7.5 laten zien hoe het zicht van het bestuur op de ontwikkeling 
van leerlingen in nieuwkomersvoorzieningen is in vergelijking met het regulier PO. 
Over het algemeen is het zicht dat het bestuur heeft op nieuwkomersvoorzieingen 
vergelijkbaar. Ongeveer een kwart van de besturen heeft minder of veel minder 
zicht op nieuwkomersvoorzieingenin vergelijking met het regulier PO. 
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Tabel  7.5: Het zicht dat het bestuur op nieuwkomersvoorzieningen heeft in 
vergelijking met het regulier po 
 Zicht op cognitieve 

ontwikkeling nk 
Zicht op sociaal-

emotionele 
ontwikkeling/welbe

vinden nk 

Zicht op sociale en 
maatschappelijke 

competenties 
(burgerschap) nk 

Veel minder zicht 6,8 4,7 9,3 
Minder zicht 20,5 18,6 14,0 
Vergelijkbaar 63,6 67,4 74,4 
Meer zicht 9,1 9,3 2,3 
Veel meer zicht 0,0 0,0 0,0 
n 44 43 43 
Getallen geven percentages weer. 

 
 

7.2 Maatregelen die besturen nemen in het kader van kwalificatie (inclusief 
toeleiding arbeidsmarkt), allocatie, socialisatie en persoonsvorming 
 
Tabel 7.6 laat zien welke maatregelen besturen hebben genomen naar aanleiding 
van de coronacrisis. Ongeveer de helft van besturen heeft ingezet op 
professionalisering, aanbod en instructie, extra aandacht voor de teams en 
personeelsbeleid. Ongeveer een derde van de besturen heeft ingezet op aanschaf 
van digitale hulpmiddelen en samenwerking in de regio. 
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 Tabel  7.6: De maatregelen die het bestuur treft naar aanleiding van de coronacrisis 
zijn gericht op: 
 Percentage gekozen 
Geen maatregelen 6,1 
Professionalisering en kennisdeling 
onderwijzend personeel en interne begeleiding 

57,8 

Professionalisering schoolleiding 23,1 
Aanbod en instructie (bijv. investering in 
goede programma’s, verbeteren 
curriculum/leerstofaanbod, extra aandacht 
basisvaardigheden) 

44,2 

Onderwijstijd (bijv. verlengde schooldag, 
zomerschool, weekendschool) 

22,4 

Aanschaf digitale hulpmiddelen (inclusief voor 
leerlingen thuis) 

34,0 

Doorstroom- en uitstroom (bijv. beleid 
zittenblijven, kansrijk adviseren) 

8,8 

Ouderbetrokkenheid 13,6 
Extra aandacht van het bestuur voor de teams, 
betrokkenheid tonen 

54,4 

Personeelsbeleid (bijv. extra personeel, extra 
uren parttimers, sterke leraren daar waar 
nodig) 

49,0 

Samenwerking in de regio (andere besturen, 
gemeente, swv, jeugdzorg etc) 

29,3 

Anders 2,7 
n 147 
Getallen geven percentages weer. 

 
 
Figuur 7.5, Tabel 7.7 en Tabel 7.8 laten zien of besturen maatregelen hebben 
getroffen om het onderwijs aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van 
leerlingen, of deze evidence-informed zijn en of besturen aanvullende middelen 
inzetten. 
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Tabel  7.7: In welke mate is sprake van de volgende situatie? 
 Het bestuur treft 

maatregelen om het 
onderwijs te laten 
aansluiten bij de 

(onderwijs)behoefte
n van leerlingen 

De maatregelen van 
het bestuur zijn 

evidence-informed 

Het bestuur zet 
aanvullende 

middelen in, zoals 
de subsidie ‘inhaal- 
en ondersteunings-

programma’s' 
Helemaal niet 6,5 8,0 6,5 
In beperkte mate 6,5 8,7 5,8 
In redelijke mate 28,3 27,5 19,4 
In belangrijke mate 51,4 44,9 54,7 
In zeer belangrijke 
mate 

7,2 10,9 13,7 

n 138 138 139 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tabel  7.8: In welke mate is er sprake van de volgende situatie? 
 Gemiddelde 
Het bestuur treft maatregelen om het 
onderwijs te laten aansluiten bij de 
(onderwijs)behoeften van leerlingen 

3,5 

De maatregelen van het bestuur zijn evidence-
informed 

3,4 

Het bestuur zet aanvullende middelen in, zoals 
de subsidie ‘inhaal- en ondersteunings-
programma’s’ 

3,6 

n 138 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Schaal 1-5 (Helemaal niet t/m in zeer belangrijke mate) 

 



 
 
 

 Pagina 53 van 54 

 

  

  

7.3 Sturing van het bestuur op maatregelen 
 
Figuur 7.6, Tabel 7.9 en Tabel 7.10 laten zien in welke mate besturen sturen op de 
bovengenoemde maatregelen. De mate van sturing varieert aanzienlijk tussen 
besturen. 
 

 
 
 
Tabel  7.9: Sturing van het bestuur op maatregelen. In welke mate is sprake van de 
volgende situatie? 
 Het bestuur heeft 

prioriteiten gesteld 
met betrekking tot 

onderwijs tijdens de 
coronacrisis 

Het bestuur heeft 
doelen geformuleerd 

die hierbij 
aansluiten 

Het bestuur heeft 
een beeld van de 

wijze waarop het de 
effecten van de 

maatregelen gaat 
evalueren 

Helemaal niet 4,3 13,0 10,1 
In beperkte mate 12,8 31,2 19,6 
In redelijke mate 36,2 28,3 27,5 
In belangrijke mate 39,7 24,6 37,0 
In zeer belangrijke 
mate 

7,1 2,9 5,8 

n 141 138 138 
Getallen geven percentages weer. 
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 Tabel  7.10: Sturing van het bestuur op maatregelen. In welke mate is er sprake 
van de volgende situatie? 
 Gemiddelde 
Het bestuur heeft prioriteiten gesteld met 
betrekking tot onderwijs tijdens de coronacrisis 

3,3 

Het bestuur heeft doelen geformuleerd die 
hierbij aansluiten 

2,7 

Het bestuur heeft een beeld van de wijze 
waarop het de effecten van de maatregelen 
gaat evalueren 

3,1 

n 141 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Schaal 1-5 (Helemaal niet t/m in zeer belangrijke mate) 

 

7.4 Wat heeft het bestuur - binnen en buiten het kader van het Nationaal 
Programma Onderwijs - nodig om de uitvoering van de maatregelen 
voldoende uit te voeren? 
 
Tabel 7.11 geeft weer wat besturen nodig hebben (zoals bijvoorbeeld in het kader 
van het Nationaal Programma Onderwijs) om de uitvoering van de bovengenoemde 
maatregelen voldoende uit te voeren. Een meerderheid van de besturen geeft aan 
meer personeel nodig te hebben. Daarnaast geeft een derde van de besturen aan 
dat er professionalisering van het personeel nodig is (bv. door middel van scholing) 
en structurele extra financiering. Grote besturen geven vaker aan dat ze meer 
personeel nodig hebben dan middelgrote besturen. Kleine besturen geven vaker dan 
middelgrote besturen aan dat het nodig is om tijdelijk te mogen afwijken van wet- 
en regelgeving. 
 
Tabel  7.11: Wat heeft het bestuur nodig om de uitvoering van de maatregelen 
voldoende uit te voeren? 
 Percentage gekozen 
Niets 12,9 
Meer personeel 57,8 
Professionalisering personeel 35,4 
Structurele extra financiering 38,1 
Kennisdeling op gebied van bewezen goede 
aanpakken (wetenschappelijke kennis) 

12,9 

Kennisdeling op gebied van goede praktijken 
(praktijkkennis) 

19,7 

Externe hulp (bv. adviesbureaus) 6,8 
Samenwerking in de regio 21,8 
Toestemming om tijdelijk te mogen afwijken 
wet- en regelgeving 

2,7 

Meer tijd 10,9 
Anders 16,3 
n 147 
Getallen geven percentages weer. 

 
In de gesprekken die wij voerden met besturen kwamen verschillende 
kanttekeningen naar voren die besturen plaatsen bij NPO. De belangrijkste is dat het 
om incidenteel geld gaat voor het op korte termijn wegwerken van vertraging, 
terwijl het onderwijs structureel geld nodig heeft voor duurzame verbetering (zie 
o.a. structurele personeelstekorten). Tegelijkertijd vragen besturen zich af hoe deze 
tijdelijke grote financiële injectie zich verhoudt tot het afbouwen van (bovenmatige) 
reserves. Verder roept de verdeling van de middelen via de scholen (en de 
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 medezeggenschapsraden) in plaats van via de besturen vragen op over positionering 
van besturen binnen het stelsel. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun 
scholen. Ook zijn er zorgen over onbedoelde negatieve effecten, zoals het 
wegtrekken van personeel van scholen met een hoge schoolweging en benoemden 
besturen dat er ook geld nodig is voor voor- en vroegschoolse educatie. Daarnaast 
riep de onduidelijke en niet tijdige communicatie over het NPO bij menig bestuur en 
school weerstand op. Tenslotte ervaren besturen en scholen een grote 
verantwoordingslast en bureaucratie. 
 
In de gesprekken uitten besturen en scholen daarnaast zorgen over het onder druk 
staan van de schoolontwikkeling. De schoolleider, die een belangrijke rol speelt in 
het aansturen van de schoolontwikkeling, was vooral bezig met crisismanagement. 
Hun werk bestond uit het draaiend houden van de school, organiseren en 
communiceren. Zorgen dat voor alle klassen een leraar stond en het verzorgen van 
basale veiligheid slokte veel tijd op. Deze situatie liet op een deel van de scholen 
weinig tijd en energie voor het uitvoeren van eerder geplande ontwikkelingen. 
Schoolleiders vertelden dat zij naast meer leraren, vasthouden van de huidige 
leraren en structurele financiering, vooral rust/stabiliteit, ruimte en vertrouwen 
vanuit de overheid nodig hebben om de gevolgen van de coronacrisis voor de 
leerlingen aan te pakken.  

7.5 Invloed van de gevolgen van de coronacrisis op het welbevinden van 
leraren en de effecten hiervan op hun werk 
 
Tabel 7.12 laat zien hoe groot het percentage leraren is waarbij het bestuur zich 
zorgen maakt over het professioneel welbevinden. Over het algemeen zijn de zorgen 
over het professioneel welbevinden klein of hebben besturen hier nog geen zicht op. 
 
Uit de gesprekken met besturen blijkt dat een deel van de besturen zich zorgen 
maakt over hun schoolleiders. Besturen vertellen dat schoolleiders hun werk al lange 
tijd onder hoge druk (steeds ‘aan’ staan) doen, het werk is minder uitdagend 
geworden (vooral regelwerk), ze hebben te maken met veel ‘korte lontjes’, en het 
zorgen van verbinding en gezamenlijkheid is complexer tijdens de coronacrisis. 
Bovendien zijn niet alle schoolleiders van nature crisismanagers en stressbestendig. 
Meerdere besturen houden rekening met een toename van de uitval van personeel 
op het moment dat de scholen weer in rustiger vaarwater komen. 
 
Tabel  7.12: Hoe groot is naar schatting het percentage leraren waarbij het bestuur 
zich zorgen maakt over het professioneel welbevinden vanwege de coronacrisis? 
 Percentage gekozen 
0 tot 5% 52,1 
5 tot 25% 30,0 
25 tot 50% 2,9 
50 tot 75% 2,9 
75 t/m 100% 1,4 
Het bestuur heeft hier (nog) onvoldoende zicht 
op. 

10,7 

n 140 
Getallen geven percentages weer. 

 
 
Figuur 7.7, Tabel 7.13 en Tabel 7.14 laten zien in welke mate het bestuur personele 
knelpunten ervaart. Over het algemeen ervaren besturen in beperkte mate 
personele knelpunten. 
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Tabel  7.13: In welke mate ervaart het bestuur personele knelpunten op de scholen 
als gevolg van de coronacrisis? 
 Gemiddelde 
Meer dan normale uitval 2,2 
Te hoge werkdruk 2,9 
Stressverschijnselen 2,6 
Functioneren is minder dan normaal 1,7 
Ontevredenheid 2,1 
Afname welbevinden 1,7 
n 138 
Schaal 1-5 (Helemaal niet t/m in zeer belangrijke mate) 
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 Tabel  7.14: Directie: In welke mate ervaart het bestuur personele knelpunten op 
de scholen als gevolg van de coronacrisis? 
 Meer dan 

normale 
uitval 

Te hoge 
werkdruk 

Stressversc
hijnselen 

Functionere
n is minder 

dan 
normaal 

Ontevreden
heid 

Afname 
welbevinde

n 

Helemaal 
niet 

26,1 12,3 14,2 42,6 30,8 43,3 

In beperkte 
mate 

44,2 23,2 40,3 41,9 43,6 42,5 

In redelijke 
mate 

19,6 28,3 23,9 14,0 16,5 11,2 

In 
belangrijke 
mate 

8,7 31,2 19,4 1,6 7,5 2,2 

In zeer 
belangrijke 
mate 

1,4 5,1 2,2 0,0 1,5 0,7 

n 138 138 134 0 133 134 
Getallen geven percentages weer. 
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 8 Bijlage 1 - Losse items leerlingvragenlijst 

Tabel  7.15: Sociale veiligheid [losse items]; 'Vóór de coronacrisis/ Nu, in de 
coronacrisis:' 
 Gemiddelde 
werd ik gepest op school (omgescoord) 3,6     
werd ik gediscrimineerd op school 
(omgescoord) 

3,8     

werd ik buitengesloten op school (omgescoord) 3,5     
 Kon ik mezelf zijn op school 3,5     
was ik bang voor andere leerlingen op school 
(omgescoord) 

3,6     

 Voelde ik me veilig op school 3,6     
word ik gepest op school (omgescoord) 3,7     
word ik gediscrimineerd op school 
(omgescoord) 

3,8     

word ik buitengesloten op school 
(omgescoord) 

3,7     

ben ik bang voor andere leerlingen op school 
(omgescoord) 

3,7     

 Kan ik mezelf zijn op school 3,5     
 Voel ik me veilig op school 3,6     
n 8.454 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Schaal 1-4 (helemaal niet mee eens t/m helemaal mee eens) 

 
 
Tabel  7.16: Schoolklimaat [losse items]; 'Vóór de coronacrisis/ Nu, in de 
coronacrisis:' 
 Gemiddelde 
 Vroegen leraren regelmatig hoe het met mij 
ging 

2,9     

 Zorgden leraren ervoor dat er niet gepest of 
gediscrimineerd werd op school 

3,4     

 Zorgden leraren ervoor dat leerlingen zich 
prettig voelden in de les 

3,5     

 Vragen leraren regelmatig hoe het met mij 
gaat 

2,9     

 Zorgen leraren ervoor dat er niet gepest of 
gediscrimineerd wordt op school 

3,4     

 Zorgen leraren ervoor dat leerlingen zich 
prettig voelen in de les 

3,5     

n 8.454 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Schaal 1-4 (helemaal niet mee eens t/m helemaal mee eens) 

 
 
Tabel  7.17: Motivatie [losse items]; 'Nu, in de coronacrisis:' 
 Gemiddelde 
 Vind ik school minder leuk 2,0     
 Heb ik minder zin om te leren 2,2     
 Ben ik minder gemotiveerd om mijn best te 
doen voor school 

1,9     

 Voel ik me somber 1,7     
 Hebben juffen en meesters minder aandacht 
voor me 

1,6     



 
 
 

 Pagina 59 van 59 

 

  

 Tabel  7.17: Motivatie [losse items]; 'Nu, in de coronacrisis:' 
 Weten juffen en meesters minder goed hoe 
het met me gaat 

1,9     

ben ik extra gemotiveerd mijn best te doen 
voor school (omgescoord) 

2,2     

voel ik me goed (omgescoord) 1,5     
n 8.454 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Schaal 1-4 (helemaal niet mee eens t/m helemaal mee eens) 

 
 
Tabel  7.18: Bezorgdheid [losse items] 
 Gemiddelde 
 Ik maak me zorgen dat ik op school door 
corona besmet word 

1,6     

 Ik maak me zorgen dat ik anderen met corona 
besmet, bijvoorbeeld de mensen in mijn gezin 

2,1     

 Ik vind het niet prettig wanneer leraren of 
leerlingen op school mondkapjes dragen 

2,1     

 Door de coronacrisis gaat het nu slechter met 
veel van mijn klasgenoten 

1,6     

 Door de coronacrisis maak ik me zorgen over 
mijn toekomst 

1,8     

n 8.702 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Schaal 1-4 (helemaal niet mee eens t/m helemaal mee eens) 

 
 
Tabel  7.19: Sociaal_emotionele ontwikkeling [losse items]. Geef voor elk van de 
volgende onderwerpen aan of er nu, in de coronacrisis, minder, evenveel of meer 
aandacht voor is tijdens de lessen 
 Gemiddelde 
 Goed met elkaar omgaan 2,1     
 Je mening geven 2,1     
 Bij ruzies een oplossing vinden waar iedereen 
tevreden mee is 

2,1     

 Dat het belangrijk is respect te hebben voor 
andere mensen 

2,3     

 Dat discrimineren verkeerd is 2,3     
 Dat iedereen voor zijn mening mag uitkomen 2,2     
n 8.454 
Getallen geven gemiddelden weer. 
 Schaal 1-3 (Minder aandacht t/m meer aandacht) 

 
 
Tabel  7.20: Verminderde leeropbrengst [losse items]; Nu, in de coronacrisis: 
 Gemiddelde 
 Maak ik mijn schoolwerk minder goed 1,9     
 Begrijp ik de leerstof minder goed 1,9     
 Leer ik minder 1,8     
n 8.702 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Schaal 1-4 (helemaal niet mee eens t/m helemaal mee eens) 
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