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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 vo. 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 vo. 
Deze vragen worden in de loop van dit rapport uitgewerkt per vraag met 
bijbehorende data tabellen en ondersteunende figuren. 

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 over leerlingen: 
1. In hoeverre is volgens de leerlingen/studenten 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/studenten sinds maart 2020 sprake van 
veranderingen in hun school-/opleidingsprestaties (kwalificatie) als gevolg van 
de coronacrisis sinds maart 2020 en waar blijkt dat volgens hen uit? 

3. In hoeverre is volgens de leerlingen/studenten 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/opleiding volgens de leerlingen/studenten 
sinds maart 2020 genomen om het onderwijs goed aan te laten sluiten bij hun 
onderwijsbehoeften en ontwikkeling? 

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

3.3 Deelvragen over scholen: 
1. In hoeverre heeft de school/opleiding (directie en docenten) zicht op de 

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

a. Hoe heeft de school/opleiding zicht gekregen op de gevolgen voor de 
ontwikkeling van leerlingen/studenten en hoe zien die gevolgen eruit? 

b. Voor welke aspecten van de ontwikkeling van leerlingen/studenten wil de 
school/opleiding de gevolgen van de coronacrisis in beeld krijgen: kwalificatie, 
allocatie, socialisatie en/of persoonsvorming (sociaal-emotioneel, cognitieve 
prestaties, sociale vaardigheden, welbevinden). 

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

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? 

a. In hoeverre is er sinds de start van de coronacrisis aandacht voor extra 
ondersteuning van (groepen) leerlingen/studenten, voor welke groepen geldt 
dit en welke effecten verwachten scholen hiervan? 
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 b. Welke aanpassingen zijn er gedaan in het onderwijsaanbod en in het geven 
van de lessen en welke effecten verwachten scholen/opleidingen hiervan? 

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

d. Zijn er aanpassingen gedaan of voorzien in het plaatsings- en 
bevorderingsbeleid naar schooljaar 21/22 en welke effecten verwachten 
scholen hiervan? 

3. In hoeverre werkt de sturing door het bestuur op de maatregelen door op 
school-/opleidingsniveau? 

a. Welke kaders/afspraken zijn er vanuit bestuur gemaakt? 
b. Hoe heeft bestuur zicht op de uitvoering? 
c. Hoe faciliteert het bestuur de maatregelen bijvoorbeeld het kader van het 

Nationaal Programma Onderwijs? 
d. In hoeverre zijn effecten van de sturing door het bestuur op de maatregelen 

zichtbaar op school-/opleidingsniveau en om welke effecten gaat het dan? 
4. Welke aanvullende middelen heeft de school/opleiding 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/studenten en welke effecten verwachten 
scholen/opleidingen hiervan? 

5. Wat zijn voorbeelden van maatregelen die scholen/opleidingen treffen sinds de 
coronacrisis om het onderwijs goed aan te laten sluiten bij de ontwikkeling en 
onderwijsbehoeften van leerlingen/studenten? 

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

3.4 Deelvragen over besturen 
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 
Voor dit onderzoek is een digitale vragenlijst uitgezet onder leerlingen. Daarnaast is 
grotendeels online data verzameld door inspecteurs bij scholen (schoolleiders en 
docenten) en besturen. De data hebben we vervolgens verrijkt met bestaande 
algemene schoolgegevens, zoals bijvoorbeeld regio. 
 
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, ho en mbo. De studentvragenlijst 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 
Een digitale vragenlijst is uitgezet onder vo leerlingen in alle leerjaren van de 
onderzochte afdelingen. De digitale vragenlijst voor leerlingen is via een link 
uitgezet en verspreid door de contactpersoon van de school. Deze vragenlijsten zijn 
zo veel mogelijk in klassikale setting, onder begeleiding van een docent ingevuld. 
 
Interviews met scholen 
Op schoolniveau zijn er grotendeels online gesprekken gehouden met schoolleiders, 
docenten, mentoren, leerlingen, ouders en zorgfunctionarissen. Hiervoor zijn 
verschillende gespreksleidraden en scoringslijsten opgesteld. Voor de gesprekken 
zijn voor-gestructureerde gespreksleidraden gebruikt die inspecteurs tijdens of na 
het gesprek in hebben gevuld in Collector (digitale tool voor 
vragenlijstontwikkeling). Ook zijn lessen geobserveerd en is gekeken in welke mate 
de school de ontwikkeling van de leerling analyseert door in het leerlingvolgsysteem 
te kijken. 
 
Interviews met bestuurders 
Op bestuursniveau zijn er grotendeels online gesprekken gevoerd met bestuurders 
van besturen die vo, of hoofdzakelijk, vo scholen onder zich hebben. Ook hier zijn 
gespreksleidraden en scoringslijsten opgesteld, en heeft de inspecteur deze na het 
gesprek ingevuld in Collector. 
 
IBIS 
Algemene gegevens van scholen en besturen, zoals schoolgrootte en mate van 
stedelijkheid, zijn afkomstig uit IBIS (intern systeem). 
 

4.1.2 Steekproeftrekking en representativiteit 

4.1.2.1 Steekproeftrekking 
In het steekproefkader zijn alle afdelingen ingedeeld in vier groepen op basis van 
percentage APCG leerlingen (top-25% op vestgingsniveau vs. de rest) en het meest 
recente oordeel van de Inspectie op bestuursniveau op kwaliteitsstandaard KA1 
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 (kwaliteitszorg), oordeel goed of voldoende vs. oordeel onvoldoende. De 
belangrijkste aanname voor dit steekproefkader is dat vo afdelingen van vestigingen 
buiten de top 25% APCG leerlingen van besturen met oordeel voldoende of goed op 
kwaliteitszorg, beter in staat zouden zijn de risico’s voor leerlingen als gevolg van de 
corona omstandigheden te beperken, dan de afdelingen in de andere drie groepen. 
De steekproef is getrokken op vestigingsniveau uit een populatie van alle vo-
afdelingen. Uitgesloten zijn de afdelingen die vallen onder vestingen die deelnamen 
aan lopende themaonderzoeken van de Inspectie. 
 
Doelpopulatie 
 
Uitgangspunten voor de steekproeftrekking: 
• Per vestiging zijn maximaal twee afdelingen getrokken, om belasting per vestiging 
te beperken. 
• Binnen de categorieën veel APCG en weinig APCG komt de verdeling 
onderwijssoorten overeen met die in de achterliggende deelpopulatie. 
• Binnen elke groep komt de spreiding in omvang van besturen overeen met die in 
de achterliggende deelpopulatie. 
• Binnen elke groep komt de spreiding op onderwijssoort overeen met die in de 
achterliggende deelpopulatie. 
• De categorie ‘Nog gepland 4 jaarlijkse onderzoek door de Inspectie’ (waarvan nog 
geen recent oordeel op de standaard KA1 bekend was) betreft in de getrokken 
steekproef 13 besturen. Bij deze besturen ontbreekt het oordeel, hierdoor zijn zij 
uiteindelijk niet ingedeeld in een uitsplitsing. Wel zijn zij meegenomen in het 
totaaloverzicht per vraagstelling. 
 
Van de oorspronkelijke steekproef van 125 afdelingen zijn er 20 vervangen met 
dezelfde steekproefkenmerken als de oorspronkelijk getrokken afdelingen. Met 
name de reeds grote belasting van deze afdelingen werd als reden gehonoreerd. 

4.1.2.2 Representativiteit van de steekproef 
De uitkomsten zijn geldig voor de totale onderzoeksgroep, maar kunnen niet zonder 
meer worden gegeneraliseerd naar de landelijke populatie besturen en populatie 
afdelingen, omdat: 
 
• Besturen met oordeel onvoldoende op KA1 zijn oververtegenwoordigd in de 
gerealiseerde steekproef. 
• Afdelingen van vestigingen uit de top-25% APCG die vallen onder besturen met 
oordeel onvoldoende op KA1 zijn oververtegenwoordigd in de gerealiseerde 
steekproef. 
 
Leerlingen 
Elke deelnemende afdeling is gevraagd een vragenlijst uit te zetten onder alle 
leerlingen van alle leerjaren. Een groot deel van alle leerlingen heeft de vragenlijst 
ingevuld. 
 
Het potentiële aantal leerlingen per afdeling is niet bekend en daarom kan het 
exacte responspercentage niet worden bepaald. We beschrijven de responsaantallen 
voor een aantal relevante kenmerken van de onderzochte afdelingen en leerlingen. 
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 Tabel  4.2: aantal leerlingen per afdeling 
 Totaal 
Brede brugklas 1.257 
Pro 552 
Vmbo 4.995 
Havo 2.448 
Vwo/Gymnasium 3.777 
Totaal 13.029 
 
Tabel 4.2 laat zien hoeveel leerlingen per onderwijssoort de vragenlijst hebben 
ingevuld. 
 
Tabel  4.3: aantal leerlingen per leerjaar 
 Totaal 
Onderbouw 6.750 
Bovenbouw 6.279 
Totaal 13.029 
 
Tabel 4.3 laat zien hoeveel leerlingen er in de onderbouw en bovenbouw de 
vragenlijst hebben ingevuld. 
 
Tabel  4.4: aantal leerlingen uitgesplitst op geslacht 
 Totaal 
Vrouw 6.834 
Man 6.032 
Totaal 12.866 
 
Tabel 4.4 laat zien hoeveel vrouwelijke en mannelijke leerlingen de vragenlijst 
hebben ingevuld. Niet elke leerling past in dit hokje. De categorie ‘overig/anders’ 
hebben we achterwege gelaten, omdat dit niet verder is uitgevraagd. 
 
Tabel  4.5: aantal leerlingen uitgesplitst op APCG 
 Totaal 
Weinig APCG 8.526 
Veel APCG 4.328 
Totaal 12.854 
 
Tabel 4.5 laat zien hoeveel leerlingen uit een gebied met veel of weinig APCG 
komen. Dit is niet voor elke leerling bekend. 
 
Tabel  4.6: aantal leerlingen uitgesplitst op de steekproefgroep 
 Totaal 
weinig APCG & KA voldoende 4.728 
Weinig APCG & KA onvoldoende 3.090 
Veel APCG & KA voldoende 2.574 
Veel APCG & KA onvoldoende 1.535 
Totaal 11.927 
 
Tabel 4.7 geeft weer hoe de leerlingen verdeeld zijn over APCG x Oordeel. Niet elke 
leerling zit in een cel, omdat we niet voor elke leerling weten uit welk APC-gebied zij 
komen en/of het oordeel op kwaliteitszorg onbekend is. 
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 In totaal hebben leerlingen van 99 afdelingen de vragenlijst ingevuld. Er waren 24 
brug afdelingen met gemiddeld 152 leerlingen die reageerden, 5 afdelingen 
praktijkonderwijs met gemiddeld 86 leerlingen per afdeling, 42 vmbo afdelingen met 
gemiddeld 96 deelnemende leerlingen per afdeling, 14 havo afdelingen met 
gemiddeld 162 leerlingen per afdeling en tot slot 14 vwo afdelingen met gemiddeld 
191 deelnemende leerlingen per afdeling. Aan de brugafdelingen is telkens een 
afdeling gekoppeld en tevens zijn de scholen gevraagd om de vragenlijst bij de 
volledige afdeling uit te zetten. De totale respons is groot genoeg om te kunnen 
zeggen dat de resultaten van de hele responsgroep leerlingen generaliseerbaar zijn 
naar het gehele vo. De verdeling van de leerlingrespons op afdelingsniveau 
(onderwijssoort) is enigszins scheef te noemen. Daarom kunnen de resultaten per 
onderwijssoort niet zonder meer worden gegeneraliseerd naar het gehele vo.  
 
Schoolniveau 
In totaal zijn er 125 scholen bezocht. Hiervan is over 112 scholen de vragenlijst 
ingevuld door de bezoekende inspecteur. Onderstaande tabellen laten zien hoe de 
scholen zijn verdeeld naar APCG, oordeel kwaliteitszorg (KA1), steekproefgroep, 
denominatie, stedelijkheid en provincie. 
 
 
Tabel  4.8: aantal scholen met uitsplitsing op APCG 
 Totaal 
Weinig APCG 70 
Veel APCG 42 
Totaal 112 
Absolute aantallen 

 

 
Tabel  4.9: aantal scholen met uitsplitsing op KA1 
 Totaal 
Onvoldoende 35 
Voldoende 48 
Totaal 83 
Absolute aantallen 

 
Tabel  4.10: aantal scholen met uitsplitsing op steekproefgroep 
 Totaal 
weinig APCG & KA voldoende 25 
Weinig APCG & KA onvoldoende 18 
Veel APCG & KA voldoende 22 
Veel APCG & KA onvoldoende 14 
Totaal 79 
Absolute aantallen 

 
Tabel  4.11: Verdeling deelnemende scholen naar denominatie 
 Percentage 
Openbaar 46,4 
Rooms-katholiek 17,9 
Protestants-christelijk 13,4 
Overig bijzonder 22,3 
n 112 
Getallen geven percentages weer. 
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Tabel  4.12: Verdeling deelnemende scholen naar stedelijkheid 
 Percentage 
Zeer sterk stedelijk 41,1 
Sterk stedelijk 28,6 
Matig stedelijk 10,7 
Weinig stedelijk 17,0 
Niet stedelijk 2,7 
n 112 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tabel  4.13: Verdeling deelnemende scholen naar provincie 
 Percentage 
CBS provcode 2020 0,0 
Groningen 10,7 
Friesland 3,6 
Drenthe 2,7 
Overijssel 3,6 
Flevoland 7,1 
Gelderland 9,8 
Utrecht 14,3 
Noord Holland 10,7 
Zuid Holland 22,3 
Zeeland 0,0 
Brabant 9,8 
Limburg 5,4 
n 112 
Getallen geven percentages weer. 

 
bestuursniveau 
In totaal zijn er 65 besturen bezocht. Hiervan is over 63 besturen de vragenlijst 
ingevuld door de bezoekende inspecteur. 
 
Tabel  4.14: aantal besturen met uitsplitsing op oordeel 
 Totaal 
Onvoldoende 17 
Voldoende 35 
Totaal 52 
 
Tabel 4.14 laat zien hoe de verdeling is onder het aantal besturen naar oordeel voor 
kwaliteitszorg. Niet elk bestuur heeft een oordeel, omdat deze nog gegeven moet 
worden. Besturen kunnen meerdere scholen onder zich hebben, waarbij het per 
school verschilt of er veel of weinig leerlingen uit een APCG regio zijn. Hierdoor is 
het niet mogelijk om deze besturen onder te verdelen in veel of weinig APCG. 
 

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 likert-vragen en 
Schaalscores) uitgedraaid van de onderliggende items/schaalscores. Deze rechte 
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 tellingen en gemiddelden zullen weergegeven worden in tabellen. Antwoorden op 
likert-vragen zullen daarnaast weergegeven worden in gestapelde staafdiagrammen. 

4.2.2 Schaalconstructies 
De leerlingvragenlijst is zo ontwikkeld dat de concepten die gemeten worden zoveel 
mogelijk uitgevraagd zijn met behulp van meerdere likert-vragen (4 en 5-
punstschalen). Het doel hiervan was om een schaalscore per concept te kunnen 
construeren, om zo een betrouwbaardere meting te hebben van het concept dan 
met losse items te meten is. 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. 
 
In de instrumenten op bestuurs- en schoolniveau zijn ook verschillende likert-vragen 
opgenomen. Echter, anders dan bij de leerlingvragenlijst, zijn de onderliggende 
items ook waardevol om over te rapporteren. Daarom worden op school- en 
bestuursniveau 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 (Onderbouw / 
Bovenbouw), onderwijssoort (Brede brugklas / Pro / Vmbo / Havo / 
Vwo/gymnasium) geslacht (Vrouw / Man), APCG (Weinig APCG / veel APCG), 
oordeel kwaliteitszorg (KA1: Voldoende/Goed / Onvoldoende) en gemengde groep 
(Weinig APCG en KA1: Voldoende/Goed / Weinig APCG en KA1: Onvoldoende / Veel 
APCG en KA1: Voldoende/Goed / Veel APCG en KA1: Onvoldoende). 
 
Uitsplitsingen schoolniveau 
Op schoolniveau worden resultaten uitgesplitst naar APCG (Weinig APCG / veel 
APCG), oordeel kwaliteitszorg (KA1: Voldoende/Goed / Onvoldoende) en gemengde 
groep (Weinig APCG en KA1: Voldoende/Goed / Weinig APCG en KA1: Onvoldoende 
/ Veel APCG en KA1: Voldoende/Goed / Veel APCG en KA1: Onvoldoende). 
 
Uitsplitsingen bestuursniveau 
Op bestuursniveau worden resultaten uitgesplitst naar oordeel kwaliteitszorg (KA1: 
Voldoende/Goed / Onvoldoende). 
 

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 schalen tussen vóór 
de coronacrisis en nu middels paired-samples t-testen. 
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 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 

Hieronder volgt per vraag de geanalyseerde items uit de leerlingvragenlijst, relevant 
voor de betreffende onderzoeksvraag. Leerlingen hadden bij verschillende vragen de 
mogelijkheid om ‘anders, namelijk…’ aan te klikken. Hierin konden zij een open 
antwoord geven bij de betreffende vraag. Van deze antwoorden is per ‘anders, 
namelijk’ categorie een samenvatting geschreven op basis van een kwalitatieve 
analyse. Deze samenvattingen zijn bij de betreffende onderzoeksvraag 
weergegeven.  
 

5.1 Veranderingen in welbevinden en sociaal emotionele ontwikkeling 
(persoonsvorming) sinds het begin van de coronacrisis 
 
Tabel 5.1 laat zien in welke mate leerlingen verandering ervaren in hun welbevinden 
en sociaal-emotionele ontwikkeling sinds het begin van de coronacrisis. In de tabel 
is ook te zien dat leerlingen gemiddeld een hoge mate van sociale veiligheid ervaren 
(des te lager de score, des te wenselijker). Dit is onveranderd gebleven ten opzichte 
van vóór de coronacrisis. Wel is er een minimale afname te zien op het gebied van 
leren over thema’s rondom sociaal-emotionele ontwikkeling sinds de coronacrisis. 
 
Tabel  5.1: Leerlingen - Ervaren sociale veiligheid en schoolklimaat voor de 
coronacrisis en nu 
 Voor coronacrisis Nu Verschil 
Sociale veiligheid 1,4     1,4     n.s. 
Leren sociaal-
emotionele 
ontwikkeling 

3,0     2,9     sig 

n 9.336 13.028  
Getallen geven gemiddelden weer. 
n.s. = niet significant, sig = significant verschil. 
 Sociale veiligheid nu – gemiddelde over 5 items (alpha = 0,76): Sinds het begin van corona 
... ‘ben ik gepest op school’, ‘ben ik uitgescholden of belachelijk gemaakt’, ‘ben ik 
gediscrimineerd’, ‘ben ik bang voor andere leerlingen’, ‘voelde ik me veilig op school 
(omgescoord)’.  
 Sociale veiligheid nu – gemiddelde over 6 items (alpha = 0,72): Sinds het begin van corona 
... ‘ben ik gepest op school’, ‘ben ik uitgescholden of belachelijk gemaakt’, ‘ben ik 
gediscrimineerd’, ‘ben ik bang voor andere leerlingen’, ‘voel ik me veilig op school 
(omgescoord)’, ‘voel ik me veilig in de online lessen (omgescoord)’. 
 Leren s.e.o voor corona – gemiddelde over 7 items (alpha = 0.88): Voor corona leerde je bij 
ons op school ... ‘goed met elkaar om te gaan’, ‘om mijn eigen te mening geven’, ‘bij ruzies 
een oplossing te vinden waar iedereen tevreden mee is’, ‘dat het belangrijk is om respect te 
hebben voor mensen met een andere cultuur of ander geloof’, ‘dat discrimineren verkeerd is’, 
‘dat iedereen voor zijn mening mag uitkomen’, ‘praten over dingen uit het nieuws (zoals het 
milieu, vluchtelingen, corona)’.  
 Leren s.e.o na corona – gemiddelde over 7 items (alpha = 0.91): Sinds het begin van 
corona leer je bij ons op school of in de online lessen ... ‘goed met elkaar om te gaan’, ‘om 
mijn eigen te mening geven’, ‘bij ruzies een oplossing te vinden waar iedereen tevreden mee 
is’, ‘dat het belangrijk is om respect te hebben voor mensen met een andere cultuur of ander 
geloof’, ‘dat discrimineren verkeerd is’, ‘dat iedereen voor zijn mening mag uitkomen’, 
‘praten over dingen uit het nieuws (zoals het milieu, vluchtelingen, corona)’.  
 Schaal = 1: sterk mee oneens - 4: sterk mee eens 
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 Tabel 5.2 laat zien dat leerlingen motivatieproblemen tijdens de coronacrisis 
ervaren. De mate hiervan verschilt per afdeling. Zoals Tabel 5.3 laat zien verschilt 
dit ook tussen een onder- en bovenbouwleerlingen. Er zijn geen significante 
verschillen in de uitsplitsingen op geslacht, regio, oordeel of in de steekproefgroep. 
Deze rapporteren we daarom niet. 
 
Tabel  5.2: Veranderingen in welbevinden en sociaal emotionele ontwikkeling 
(persoonsvorming) sinds het begin van de coronacrisis, naar afdeling 
 Totaal Afdeling 

Brede 
brugklas (a) 

Pro (b) Vmbo (c) Havo (d) Vwo/Gymnas
ium (e) 

Motivatieprob
lemen in 
coronacrisis 
(schaalscore) 

2,9     2,8 b d e 2,4 a c d e 2,8 b d e 3,0 a b c 3,0 a b c 

Sociale 
veiligheid 
(schaalscore) 
- voor 
coronacrisis 

1,4     1,4 e b c 1,6 a c d e 1,4 a d e b 1,3 e b c 1,3 a b c d 

Sociale 
veiligheid 
(schaalscore) 
- nu 

1,4     
1,4 e b c 1,6 a c d e 1,5 a d e b 1,4 e b c 1,3 a b c d 

Leren 
sociaal-
emotionele 
ontwikkeling 
voor corona 
(schaalscore) 

3,0     3,1 3,0 2,9 3,0 3,0 

Leren 
sociaal-
emotionele 
ontwikkeling 
na corona 
(schaalscore) 

2,9     3,0 3,0 2,9 2,8 2,9 

n 13.028 1.257 552 4.995 2.448 3.776 
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 Tabel  5.2: Veranderingen in welbevinden en sociaal emotionele ontwikkeling 
(persoonsvorming) sinds het begin van de coronacrisis, naar afdeling 

Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05).  
 Motivatieproblemen in coronacrisis – gemiddelde over 4 items (alpha = 0,89): Door corona… 
‘vind ik dat het me minder goed lukt om nieuwe dingen te leren’, ‘heb ik minder zin om te 
leren’, ‘heb ik minder zin gekregen om mijn huiswerk te maken’, ‘ben ik minder gemotiveerd 
om mijn best te doen voor school’  
 Sociale veiligheid nu – gemiddelde over 5 items (alpha = 0,76): Sinds het begin van corona 
... ‘ben ik gepest op school’, ‘ben ik uitgescholden of belachelijk gemaakt’, ‘ben ik 
gediscrimineerd’, ‘ben ik bang voor andere leerlingen’, ‘voelde ik me veilig op school 
(omgescoord)’.  
 Sociale veiligheid nu – gemiddelde over 6 items (alpha = 0,72): Sinds het begin van corona 
... ‘ben ik gepest op school’, ‘ben ik uitgescholden of belachelijk gemaakt’, ‘ben ik 
gediscrimineerd’, ‘ben ik bang voor andere leerlingen’, ‘voel ik me veilig op school 
(omgescoord)’, ‘voel ik me veilig in de online lessen (omgescoord)’. 
 Leren s.e.o voor corona – gemiddelde over 7 items (alpha = 0.88): Voor corona leerde je bij 
ons op school ... ‘goed met elkaar om te gaan’, ‘om mijn eigen te mening geven’, ‘bij ruzies 
een oplossing te vinden waar iedereen tevreden mee is’, ‘dat het belangrijk is om respect te 
hebben voor mensen met een andere cultuur of ander geloof’, ‘dat discrimineren verkeerd is’, 
‘dat iedereen voor zijn mening mag uitkomen’, ‘praten over dingen uit het nieuws (zoals het 
milieu, vluchtelingen, corona)’.  
 Leren s.e.o na corona – gemiddelde over 7 items (alpha = 0.91): Sinds het begin van 
corona leer je bij ons op school of in de online lessen ... ‘goed met elkaar om te gaan’, ‘om 
mijn eigen te mening geven’, ‘bij ruzies een oplossing te vinden waar iedereen tevreden mee 
is’, ‘dat het belangrijk is om respect te hebben voor mensen met een andere cultuur of ander 
geloof’, ‘dat discrimineren verkeerd is’, ‘dat iedereen voor zijn mening mag uitkomen’, 
‘praten over dingen uit het nieuws (zoals het milieu, vluchtelingen, corona)’.  
 Schaal = 1: sterk mee oneens - 4: sterk mee eens 

 
Tabel  5.3: Veranderingen in welbevinden en sociaal emotionele ontwikkeling 
(persoonsvorming) sinds het begin van de coronacrisis, naar groep 
 Totaal Groep 

Onderbouw (a) Bovenbouw (b) 
Motivatieproblemen in 
coronacrisis 
(schaalscore) 

2,9        2,8 b    3,0 a 

Sociale veiligheid 
(schaalscore) - voor 
coronacrisis 

1,4     1,4 1,4 

Sociale veiligheid 
(schaalscore) - nu 

1,4     1,4 1,4 

Leren sociaal-
emotionele 
ontwikkeling voor 
corona (schaalscore) 

3,0     3,1 2,9 

Leren sociaal-
emotionele 
ontwikkeling na corona 
(schaalscore) 

2,9        3,0 b    2,8 a 

n 13.028 6.750 6.278 
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 Tabel  5.3: Veranderingen in welbevinden en sociaal emotionele ontwikkeling 
(persoonsvorming) sinds het begin van de coronacrisis, naar groep 

Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05).  
 Motivatieproblemen in coronacrisis – gemiddelde over 4 items (alpha = 0,89): Door corona… 
‘vind ik dat het me minder goed lukt om nieuwe dingen te leren’, ‘heb ik minder zin om te 
leren’, ‘heb ik minder zin gekregen om mijn huiswerk te maken’, ‘ben ik minder gemotiveerd 
om mijn best te doen voor school’  
 Sociale veiligheid nu – gemiddelde over 5 items (alpha = 0,76): Sinds het begin van corona 
... ‘ben ik gepest op school’, ‘ben ik uitgescholden of belachelijk gemaakt’, ‘ben ik 
gediscrimineerd’, ‘ben ik bang voor andere leerlingen’, ‘voelde ik me veilig op school 
(omgescoord)’.  
 Sociale veiligheid nu – gemiddelde over 6 items (alpha = 0,72): Sinds het begin van corona 
... ‘ben ik gepest op school’, ‘ben ik uitgescholden of belachelijk gemaakt’, ‘ben ik 
gediscrimineerd’, ‘ben ik bang voor andere leerlingen’, ‘voel ik me veilig op school 
(omgescoord)’, ‘voel ik me veilig in de online lessen (omgescoord)’. 
 Leren s.e.o voor corona – gemiddelde over 7 items (alpha = 0.88): Voor corona leerde je bij 
ons op school ... ‘goed met elkaar om te gaan’, ‘om mijn eigen te mening geven’, ‘bij ruzies 
een oplossing te vinden waar iedereen tevreden mee is’, ‘dat het belangrijk is om respect te 
hebben voor mensen met een andere cultuur of ander geloof’, ‘dat discrimineren verkeerd is’, 
‘dat iedereen voor zijn mening mag uitkomen’, ‘praten over dingen uit het nieuws (zoals het 
milieu, vluchtelingen, corona)’.  
 Leren s.e.o na corona – gemiddelde over 7 items (alpha = 0.91): Sinds het begin van 
corona leer je bij ons op school of in de online lessen ... ‘goed met elkaar om te gaan’, ‘om 
mijn eigen te mening geven’, ‘bij ruzies een oplossing te vinden waar iedereen tevreden mee 
is’, ‘dat het belangrijk is om respect te hebben voor mensen met een andere cultuur of ander 
geloof’, ‘dat discrimineren verkeerd is’, ‘dat iedereen voor zijn mening mag uitkomen’, 
‘praten over dingen uit het nieuws (zoals het milieu, vluchtelingen, corona)’.  
 Schaal = 1: sterk mee oneens - 4: sterk mee eens 

 
 

5.2 Veranderingen in schoolprestaties (kwalificatie) als gevolg van de 
coronacrisis 
 

5.2.1 Examenleerlingen 
 
Tabel 5.4 laat zien in hoeverre examenleerlingen zich zorgen maken over of corona 
van invloed is op de eindexamens en bezorgdheid over de voortgang. Dit verschilt 
niet op de uitsplitsingen afdeling, geslacht, regio, oordeel en steekproefgroep. 
 
Tabel  5.4: Veranderingen in schoolprestaties sinds het begin van de coronacrisis 
 Gemiddelde 
Invloed corona eindexamen (schaalscore) 2,7     
Bezorgdheid voortgang examenleerling 
(schaalscore) 

2,1     

n 1.990 
Getallen geven gemiddelden weer. 
 Eindexamen - gemiddelde over 4 items (alpha = 0,84): Ik denk dat corona van invloed is op 
… ‘of ik centraal eindexamen mag doen’, ‘hoe goed ik me voorbereid voel op de examens’, 
’hoe goed ik mijn examens kan maken’, ‘het niveau van mijn vervolgopleiding’.  
 Bezorgdheid voortgang examenleerling – gemiddelde over 6 items (alpha = 0,69): Ik … 
‘weet waar ik goed in ben en waar ik minder goed in ben (omgescoord)’, ‘weet bij welke 
vakken ik achterstand heb opgelopen (omgescoord)’, ‘heb er vertrouwen in dat ik slaag 
(omgescoord)’, ‘haal lagere cijfers door corona’, ‘maak me zorgen over de achterstanden die 
ik heb opgelopen door de coronacrisis’, ‘ben bang dat mijn achterstand niet meer in te halen 
is’.   
 Schaal = 1: sterk mee oneens - 4: sterk mee eens 
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 5.2.2 Niet-examenleerlingen 
 
Tabel 5.5 laat zien in hoeverre niet-examenleerlingen zich zorgen maken over of 
corona van invloed is op de bezorgdheid over de voortgang. Bovenbouwleerlingen 
maken zich iets meer zorgen dan onderbouwleerlingen. Dit verschilt niet op de 
uitsplitsingen afdeling, geslacht, regio, oordeel en steekproefgroep. 
 
Tabel  5.5: Veranderingen in schoolprestaties sinds het begin van de coronacrisis, 
naar groep niet-examenleerling 
 Totaal Groep 

Onderbouw (a) Bovenbouw (b) 
Bezorgdheid voortgang 
leerling (schaalscore) 

2,1        2,0 b    2,2 a 

n 11.038 6.718 4.320 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
 Bezorgdheid voorgang leerling – gemiddelde over 6 items (alpha = 0,71): Ik … ‘weet waar ik 
goed in ben en waar ik minder goed in ben (omgescoord)’, ‘weet bij welke vakken ik 
achterstand heb opgelopen (omgescoord)’, ‘heb er vertrouwen in dat ik overga 
(omgescoord)’, ‘haal lagere cijfers door corona’, ‘maak me zorgen over de achterstanden die 
ik heb opgelopen door de coronacrisis’, ‘ben bang dat mijn achterstand niet meer in te halen 
is’.   
 Schaal = 1: sterk mee oneens - 4: sterk mee eens 

  

5.3 Veranderingen in doorstroomkansen (allocatie) als gevolg van de 
coronacrisis 
 

5.3.1 Examenleerlingen 
  
Tabel 5.6 laat zien in hoeverre examenleerlingen bezorgdheid hebben over het 
eindexamen door corona. Hoe leerlingen hierover denken verschilt per afdeling. We 
vonden geen verschillen op de uitsplitsingen geslacht, regio, oordeel en 
steekproefgroep. 
 
Tabel  5.6: Verandering in geschatte kansen examenleerlingen 
 Totaal Afdeling 

Pro (a) Vmbo (b) Havo (c) Vwo/Gymnasiu
m (d) 

Invloed corona 
eindexamen 
(schaalscore) 

2,7     2,5 2,7 2,9 2,7 

Heb jij door 
corona een 
andere keuze 
gemaakt voor 
het niveau van 
je 
vervolgopleidin
g? 

1,9      1,7 c d    1,8 c d   1,9 a b   1,9 a b 

Het niveau van 
de 
vervolgopleidin
g die ik ga 
kiezen: 

1,8      1,7   1,8 d  1,9  2,1 b 
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 Tabel  5.6: Verandering in geschatte kansen examenleerlingen 
Heb je door 
corona een 
andere keuze 
gemaakt voor 
het type 
vervolgopleidin
g? 

1,9     1,9 1,9 1,9 1,9 

n 1.990 91 1.200 299 374 
Getallen geven gemiddelden weer. 
 Eindexamen - gemiddelde over 4 items (alpha = 0,84): Ik denk dat corona van invloed is op 
… ‘of ik centraal eindexamen mag doen’, ‘hoe goed ik me voorbereid voel op de examens’, 
’hoe goed ik mijn examens kan maken’, ‘het niveau van mijn vervolgopleiding’  
 Schaal = 1: sterk mee oneens - 4: sterk mee eens 

 

5.3.2 Niet-examen leerling 
 
Tabel 5.7 laat zien hoe niet-examenleerlingen hun kansen op een ander niveau of 
overgaan inschatten. Hoe leerlingen hierover denken verschilt per afdeling. We 
vonden geen verschillen op de uitsplitsingen leerjaar, geslacht, regio, oordeel en 
steekproefgroep. 
 
Tabel  5.7: Verandering in geschatte kansen niet-examenleerlingen 
 Totaal Afdeling 

Brede 
brugklas (a) 

Pro (b) Vmbo (c) Havo (d) Vwo/Gymnas
ium (e) 

... minder 
kans te 
hebben om 
over te gaan 
naar het 
volgend 
leerjaar. 

2,3     2,1 2,0 2,2 2,4 2,3 

... minder 
kans te 
hebben om 
naar een 
hoger niveau 
te gaan. 

2,4        2,5 b e d   2,2 a c d    2,5 b e d    2,7 a b c e    2,1 a c d 

... minder 
kans te 
hebben om 
naar een 
lager niveau 
te gaan. 

2,1     2,0 2,1 2,1 2,0 2,0 

n 11.038 1.231 461 3.795 2.149 3.402 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05).  
 Schaal = 1: sterk mee oneens - 4: sterk mee eens 

  

5.4 Maatregelen die de school heeft genomen om het onderwijs goed aan te 
laten sluiten bij onderwijsbehoeften en ontwikkeling 
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 5.4.1 Algemene begeleiding 
 
Tabel 5.8 geeft weer wat voor soort extra les en of begeleiding leerlingen kregen, 
uitgesplitst op afdelingsniveau. Tabel 5.9 toont de uitsplitsing steekproefgroep. Het 
verschilt significant in hoeverre leerlingen in de onderbouw extra begeleiding van 
ouders/verzorgers krijgen (22,2%) ten opzichte van leerlingen in de bovenbouw 
(14%). We vonden geen verschillen op de uitsplitsingen geslacht, oordeel en regio. 
 
Tabel  5.8: Extra les en/of extra begeleiding gekregen, naar opleidingsniveau 
 Totaal Afdeling 

Brede 
brugklas (a) 

Pro (b) Vmbo (c) Havo (d) Vwo/Gymnas
ium (e) 

Ja, van 
leraren. 

22,2     24,7 d e   29,5 c d e   24,1 d e b 20,8 a b c   18,8 a b c   

Ja, van mijn 
mentor. 

14,3     15,8 d e b 34,8 a c d e 17,7 d e b 11,1 e a b c  8,4 a b c d 

Ja, van een 
zorgcoördina
tor; een 
remedial 
teacher; 
en/of andere 
extra 
ondersteuner
. 

7,6     7,2 9,8 7,4 8,7 7,0 

Ja, van mijn 
ouders/verzo
rgers. 

18,2     24,5 c d e 22,3 e       19,1 e a   19,0 e a     13,9 a b c d 

Ja, van een 
huiswerkinsti
tuut 
geregeld 
door school . 

9,7     9,4 8,5 9,3 10,2 10,3 

Ja, van een 
huiswerkinsti
tuut 
geregeld 
door mijn 
ouders/verzo
rgers . 

7,6      8,4 b c    4,7 a d e    6,2 a d e  9,1 b c      8,5 b c     

Nee, ik heb 
vanaf het 
begin van 
corona geen 
extra les of 
extra 
begeleiding 
gekregen. 

50,9     44,8 c d e 41,1 c d e   50,2 a b e 49,2 a b e   56,6 a b c d 

n 13.028 1.257       552         4.995       2.448         3.776         
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05).Meerdere antwoorden mogelijk 
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 Tabel  5.9: Extra les en/of extra begeleiding gekregen, naar steekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

(a) 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 
(b) 

Veel APCG & 
KA voldoende 

(c) 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
(d) 

Ja, van 
leraren. 

22,2     24,3 21,9 19,2 23,3 

Ja, van mijn 
mentor. 

14,3     13,1 13,8 16,4 14,7 

Ja, van een 
zorgcoördinato
r; een remedial 
teacher; en/of 
andere extra 
ondersteuner. 

7,6     6,3 8,0 8,2 11,0 

Ja, van mijn 
ouders/verzorg
ers. 

18,2     17,3 18,3 19,2 19,5 

Ja, van een 
huiswerkinstitu
ut geregeld 
door school . 

9,7      7,6 c d    9,1 c d 11,3 a b d 16,7 a b c 

Ja, van een 
huiswerkinstitu
ut geregeld 
door mijn 
ouders/verzorg
ers . 

7,6     8,2 6,3 8,6 7,8 

Nee, ik heb 
vanaf het 
begin van 
corona geen 
extra les of 
extra 
begeleiding 
gekregen. 

50,9     51,6 d     52,5 d   51,9 d     40,8 a b c 

n 13.028 4.728       3.090     2.573       1.535       
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05).  
 Meerdere antwoorden mogelijk 

 

5.4.2 Begeleiding school 
 
Tabel 5.10 geeft weer wat voor soort extra les en of begeleiding leerlingen kregen 
vanuit school, uitgesplitst op leerjaar. Tabel 5.11 toont de uitsplitsing 
opleidingsniveau en Tabel 5.12 toont de steekproefgroep. We vonden geen 
verschillen op de uitsplitsingen geslacht, oordeel en regio. 
 
Vanuit de anders namelijk optie blijkt het volgende: 
Naast de meerkeuzeantwoorden die leerlingen konden kiezen, gaf een deel van de 
leerlingen aan ondersteuning te krijgen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of het 
welbevinden (47 leerlingen) en ondersteuning bij stress/(faal)angst (35 leerlingen). 
Daarnaast gaven leerlingen ook aan dat zij extra begeleiding van school kregen bij 
het maken van huiswerk (23 leerlingen). 
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 Tabel  5.10: Extra les en/of extra begeleiding gekregen door iemand vanuit school, 
naar groep 
 Totaal Groep 

Onderbouw (a) Bovenbouw (b) 
Hulp bij oefenen van 
toetsen 

41,7     41,8 41,5 

Hulp bij oefenen van 
examens 

15,6      5,6 b 26,8 a 

Extra les en oefenen 
met Nederlandse taal 

20,8     25,4 b 15,6 a 

Extra les en oefenen 
met rekenen/wiskunde 

32,2     35,6 28,3 

Extra les en oefenen 
met Engelse taal 

18,3     20,4 15,9 

Extra les en oefenen 
voor een ander vak 

29,1     22,5 b 36,6 a 

Hulp bij 
studievaardigheden 
(plannen; leren leren) 

21,3     25,6 b 16,5 a 

Ik krijg geen extra 
begeleiding of les door 
iemand vanuit school 

12,9     14,6 11,1 

n 4.132 2.198   1.934   
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 
 Meerdere antwoorden mogelijk 

 
Tabel  5.11: Extra les en/of extra begeleiding gekregen door iemand vanuit school, 
naar opleidingsniveau 
 Totaal Afdeling 

Brede 
brugklas (a) 

Pro (b) Vmbo (c) Havo (d) Vwo/Gymnas
ium (e) 

Hulp bij 
oefenen van 
toetsen 

41,7     46,1 36,7 42,9 40,3 39,9 

Hulp bij 
oefenen van 
examens 

15,6      6,4 b c d e 17,6 a       20,1 a d e 12,8 a c     13,0 a c     

Extra les en 
oefenen met 
Nederlandse 
taal 

20,8     27,6 d e b   38,6 a c d e 24,0 d e b 16,5 e a b c 10,0 a b c d 

Extra les en 
oefenen met 
rekenen/wis
kunde 

32,2     37,9 33,0 31,5 32,5 30,4 

Extra les en 
oefenen met 
Engelse taal 

18,3     21,0 e       18,0         21,2 d e   16,7 c       13,1 a c     

Extra les en 
oefenen voor 
een ander 
vak 

29,1     19,4 d e     16,5 c d e   23,6 b d e 33,1 a b c e 44,0 a b c d 

Hulp bij 
studievaardi
gheden 
(plannen; 
leren leren) 

21,3     31,7 b c d e 15,0 a       19,5 a     21,2 a       21,8 a       
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 Tabel  5.11: Extra les en/of extra begeleiding gekregen door iemand vanuit school, 
naar opleidingsniveau 
Ik krijg geen 
extra 
begeleiding 
of les door 
iemand 
vanuit school 

12,9     11,6 b       20,6 a c d e 13,7 e b   13,5 b        9,7 b c     

n 4.132 438         267         1.757       713         957         
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 
 Meerdere antwoorden mogelijk 

 
 
Tabel  5.12: Extra les en/of extra begeleiding gekregen door iemand vanuit school, 
naar steekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

(a) 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 
(b) 

Veel APCG & 
KA voldoende 

(c) 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
(d) 

Hulp bij 
oefenen van 
toetsen 

41,7     41,5 b d   35,5 a c d 46,6 b     49,2 a b 

Hulp bij 
oefenen van 
examens 

15,6     16,0 b d c 12,4 a c   21,0 a b d 11,5 a c 

Extra les en 
oefenen met 
Nederlandse 
taal 

20,8     19,3 19,3 25,0 22,3 

Extra les en 
oefenen met 
rekenen/wisku
nde 

32,2     32,5 33,2 32,6 30,3 

Extra les en 
oefenen met 
Engelse taal 

18,3     18,5 b c   14,5 a c   22,8 a b   18,9     

Extra les en 
oefenen voor 
een ander vak 

29,1     31,8 28,6 25,7 30,4 

Hulp bij 
studievaardigh
eden (plannen; 
leren leren) 

21,3     23,0 20,3 22,1 18,6 

Ik krijg geen 
extra 
begeleiding of 
les door 
iemand vanuit 
school 

12,9     10,5 14,4 14,9 12,2 

n 4.132 1.517       966       773       565     
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 
 Meerdere antwoorden mogelijk 
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 5.4.3 Begeleiding ouders 
 
Tabel 5.13 geeft weer wat voor soort extra les en of begeleiding leerlingen kregen 
vanuit ouders en/of verzorgers, uitgesplitst op opleidingsniveau. Tabel 5.14 toont de 
uitsplitsing steekproefgroep. Het verschilt significant in hoeverre leerlingen in de 
onderbouw extra hulp bij het oefenen van examens van ouders/verzorgers krijgen 
(9,9%) ten opzichte van leerlingen in de bovenbouw (21,4%) We vonden geen 
verschillen op de uitsplitsingen geslacht, oordeel en regio. 
 
Vanuit de anders namelijk optie blijkt het volgende: 
De hulp die ouders bieden is, naast de overige keuzemogelijkheden, met name 
gericht op het ondersteunen bij huiswerk. 
 
Tabel  5.13: Extra les en/of extra begeleiding gekregen door ouders en/of 
verzorgers, naar opleidingsiveau 
 Totaal Afdeling 

Brede 
brugklas (a) 

Pro (b) Vmbo (c) Havo (d) Vwo/Gymnas
ium (e) 

Hulp bij 
oefenen van 
toetsen 

66,6     80,3 b c d e 44,5 a c d e 61,8 b a d 71,3 b c a 68,2 b a   

Hulp bij 
oefenen van 
examens 

14,1     10,4 b c     21,8 a d e   18,6 a d e 10,9 b c    9,4 b c   

Extra les en 
oefenen met 
Nederlandse 
taal 

23,5     25,4 e b     39,5 a c d e 27,3 d e b 18,7 b c   15,8 a b c 

Extra les en 
oefenen met 
rekenen/wis
kunde 

45,5     53,5 c       49,6         43,0 a     45,3       44,7       

Extra les en 
oefenen met 
Engelse taal 

23,4     26,4 e       23,5         28,0 d e   18,9 c     17,0 a c   

Extra les en 
oefenen voor 
een ander 
vak 

36,2     38,1 b       22,7 a c d e 34,2 b     37,8 b     40,6 b     

Hulp bij 
studievaardi
gheden 
(plannen; 
leren leren) 

36,2     

43,1 b c     21,8 a d e   32,0 a d e 40,2 b c   39,6 b c   

Ik krijg geen 
extra 
begeleiding 
of les van 
mijn 
ouders/verzo
rgers 

5,4      3,3 b       10,9 a d      6,6        3,3 b      4,9       

n 2.311 299         119         931       450       512       
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 
 Meerdere antwoorden mogelijk 
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 Tabel  5.14: Extra les en/of extra begeleiding gekregen door ouders en/of 
verzorgers, naar steekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

(a) 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 
(b) 

Veel APCG & 
KA voldoende 

(c) 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
(d) 

Hulp bij 
oefenen van 
toetsen 

66,6     67,7 67,9 64,6 67,8 

Hulp bij 
oefenen van 
examens 

14,1     13,7 c 10,8 c 19,2 a b d 10,2 c 

Extra les en 
oefenen met 
Nederlandse 
taal 

23,5     22,4 23,1 27,4 23,4 

Extra les en 
oefenen met 
rekenen/wisku
nde 

45,5     47,2 45,8 46,8 41,4 

Extra les en 
oefenen met 
Engelse taal 

23,4     24,1 21,4 25,7 23,4 

Extra les en 
oefenen voor 
een ander vak 

36,2     36,3 36,8 38,8 32,9 

Hulp bij 
studievaardigh
eden (plannen; 
leren leren) 

36,2     40,4 d 37,1   37,1       29,2 a 

Ik krijg geen 
extra 
begeleiding of 
les van mijn 
ouders/verzorg
ers 

5,4     4,3 5,2 6,1 4,4 

n 2.311 793   555   474       295   
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 
 Meerdere antwoorden mogelijk 

 

5.4.4 Begeleiding huiswerkinstituut 
 
Tabel 5.15 geeft weer wat voor soort extra les en of begeleiding leerlingen kregen 
vanuit een huiswerkinstituut, uitgesplitst op opleidingsniveau. Tabel 5.16 toont de 
uitsplitsing leerjaar, Tabel 5.17 naar steekproefgroep. Het verschilt significant in 
hoeverre mannen extra hulp bij het oefenen van de Nederlandse taal bij een 
huiswerkinstituut (14%) ten opzichte van vrouwen (23,9%). Onder leerlingen op 
een school met een voldoende oordeel kiest 32,6% voor hulp bij 
studievaardigheden. Bij leerlingen op een school met een onvoldoende oordeel kiest 
hier 20,7% voor. We vonden geen verschillen op de uitsplitsingen regio. 
 
Vanuit de anders namelijk optie blijkt het volgende: 
Ook bij huiswerkinstituten is de hulp die zij bieden met name gericht op het 
begeleiden bij huiswerk. 
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 Tabel  5.15: Extra les en/of extra begeleiding gekregen door een externe partij, 
naar opleidingsniveau 
 Totaal Afdeling 

Brede 
brugklas (a) 

Pro (b) Vmbo (c) Havo (d) Vwo/Gymnas
ium (e) 

Hulp bij 
oefenen van 
toetsen 

45,2     58,5 c e     42,4         41,1 a d   50,2 c e     42,3 a d     

Hulp bij 
oefenen van 
examens 

18,0      9,2 b c     23,7 a       23,7 a d e 14,7 c       16,5 c       

Extra les en 
oefenen met 
Nederlandse 
taal 

18,8     27,2 d e b   45,8 a c d e 24,5 d e b 16,4 e a b c  9,1 a b c d 

Extra les en 
oefenen met 
rekenen/wis
kunde 

40,8     49,7 c e     32,2         36,8 a d   47,6 c e     38,3 a d     

Extra les en 
oefenen met 
Engelse taal 

20,7     24,6 e       39,0 d e     26,3 e     20,8 e b     11,6 a b c d 

Extra les en 
oefenen voor 
een ander 
vak 

33,7     30,8 e       30,5         26,9 e     34,1 e       41,9 a c d   

Hulp bij 
studievaardi
gheden 
(plannen; 
leren leren) 

27,6     39,0 b c d e 13,6 a       26,9 a     27,5 a       25,9 a       

Ik krijg geen 
extra 
begeleiding 
of les door 
een 
huiswerkinsti
tuut . 

13,4      8,7 c       18,6         16,8 a e   12,1         11,7 c       

n 1.931 195         59         650       414         613         
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 
 Meerdere antwoorden mogelijk 

 
Tabel  5.16: Extra les en/of extra begeleiding gekregen door een externe partij, 
naar groep 
 Totaal Groep 

Onderbouw (a) Bovenbouw (b) 
Hulp bij oefenen van 
toetsen 

45,2     48,1 42,5 

Hulp bij oefenen van 
examens 

18,0     10,8 b 24,7 a 

Extra les en oefenen 
met Nederlandse taal 

18,8     25,1 b 13,0 a 

Extra les en oefenen 
met rekenen/wiskunde 

40,8     42,2 39,5 

Extra les en oefenen 
met Engelse taal 

20,7     25,0 16,7 

Extra les en oefenen 
voor een ander vak 

33,7     29,6 37,5 

Hulp bij 
studievaardigheden 
(plannen; leren leren) 

27,6     34,9 b 20,8 a 
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 Tabel  5.16: Extra les en/of extra begeleiding gekregen door een externe partij, 
naar groep 
Ik krijg geen extra 
begeleiding of les door 
een huiswerkinstituut . 

13,4     15,8 11,2 

n 1.931 925   1.006   
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 
 Meerdere antwoorden mogelijk 

 
Tabel  5.17: Extra les en/of extra begeleiding gekregen door een externe partij, 
naar steekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

(a) 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 
(b) 

Veel APCG & 
KA voldoende 

(c) 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
(d) 

Hulp bij 
oefenen van 
toetsen 

45,2     44,7 42,2 48,0 46,2 

Hulp bij 
oefenen van 
examens 

18,0     18,1 d 16,5 c 23,9 b d 11,6 a c 

Extra les en 
oefenen met 
Nederlandse 
taal 

18,8     19,0 16,5 c 23,4 b d 13,4 c 

Extra les en 
oefenen met 
rekenen/wisku
nde 

40,8     40,0 44,9 38,9 41,6 

Extra les en 
oefenen met 
Engelse taal 

20,7     19,8 20,0 19,4 22,8 

Extra les en 
oefenen voor 
een ander vak 

33,7     34,6 33,9 34,0 33,4 

Hulp bij 
studievaardigh
eden (plannen; 
leren leren) 

27,6     34,9 b d 23,9 a 28,6 d 17,2 a c 

Ik krijg geen 
extra 
begeleiding of 
les door een 
huiswerkinstitu
ut . 

13,4     12,1 12,6 14,1 14,7 

n 1.931 642     419   427     320     
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 
 Meerdere antwoorden mogelijk 
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 5.5 Effectiviteit maatregelen volgens leerlingen 
  
 
We hebben leerlingen gevraagd om te noemen waar, volgens hen, school gekregen 
subsidies het best aan kan besteden. Het figuur hieronder laat zien welke thema’s 
het meest genoemd werden (>100 leerlingen). Leerlingen noemen bijvoorbeeld dat 
het geld naar meer aandacht en het helpen van leerlingen mag. 
 

 
 
We hebben leerlingen gevraagd om te noemen welke maatregelen na de 
coronacrisis mogen blijven. Het figuur hieronder laat zien welke thema’s het meest 
genoemd werden (>100 leerlingen). Leerlingen noemen bijvoorbeeld dat ze graag 
de mogelijkheid behouden voor het thuis volgen van lessen, als ze ziek zijn 
bijvoorbeeld. Maar ook de kleinere klassen en het kortere rooster. 
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 6 Resultaten schoolniveau 

  
Hieronder volgt per onderzoeksvraag op schoolniveau één of meerdere tabellen met 
gegevens uit de vragenlijst voor scholen. Dit betreft de items met een score. 
Aanvullend zijn er in de vragenlijst ook open vragen gesteld. Deze zijn samengevat 
en hieronder weergegeven, omdat dit van toepassing is op meerdere 
onderzoeksvragen. Per onderzoeksvraag waar deze samenvattingen in acht 
genomen worden, verwijzen we terug naar deze passage. 
 
Waarop heeft de school nog geen zicht? 
Schoolleiders geven aan vooral nog geen zicht te hebben op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Ook op het welbevinden en de ontwikkeling van 
burgerschapsvaardigheden is weinig zicht. Daarnaast geven ze aan nog niet goed te 
kunnen inschatten wat de gevolgen voor leerlingen voor de lange termijn zijn. 
 
Waarom ontwikkelen sommige leerlingen zich boven verwachting? 
Schoolleiders geven aan dat sommige leerlingen baat hebben bij een rustige, 
prikkelarme omgeving. Deze leerlingen kunnen zich thuis beter concentreren en zijn 
minder afgeleid. Het gaat om leerlingen die een zelfstandige houding hebben en 
goede studievaardigheden. 
 
Welke maatregelen hebben scholen ingezet? 
Zoals ook uit de gesloten antwoorden naar voren komt, hebben scholen vooral 
ingezet op inhaalprogramma’s bestaande uit extra les en begeleiding, meestal door 
de eigen docent. Daarnaast worden ook onderwijsassistenten, studenten en oud-
leerlingen ingezet. Regelmatig gaat het daarbij om de inzet van een extern bureau. 
Veel scholen geven aan dat zij ruimhartig zijn omgegaan met de mogelijkheid om 
kwetsbare kinderen naar school te halen. Ook worden de kleine klassen genoemd 
die – noodgedwongen – zijn ontstaan vanwege de regel dat leerlingen 1,5 meter 
afstand moesten houden. Sommige scholen zijn afwachtend in het nemen van 
maatregelen en de extra steun aan leerlingen is dan docentafhankelijk. Er zijn ook 
scholen die naast de inhaalprogramma’s proactief inzetten op maatregelen gericht 
op welbevinden, executieve functies of stages. Ook zijn er scholen die zich richten 
op het professionaliseren van docenten. Een aantal scholen benoemd dat er bewust 
is gekozen voor alleen fysiek of alleen online les, dus geen hybride vormen. Zij 
geven aan dat dit meer rust geeft en meer aandacht voor de leerlingen. 
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 6.1 Zicht op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van 
leerlingen (kwalificatie, allocatie, socialisatie en persoonsvorming) en de 
daarvan afgeleide onderwijsbehoefte 
  
Tabel 6.1 laat zien hoe leerlingen denken over de verkregen aandacht vanuit de 
mentor en de docenten. 
 
Tabel  6.1: Zicht op gevolgen coronacrisis voor de ontwikkeling van leerlingen, 
vanuit de leerling 
 Gemiddelde 
Aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling 
vanuit leraar (schaalscore) 

2,8     

Aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling 
vanuit mentor (schaalscore) 

3,0     

n 12.924 
Getallen geven gemiddelden weer. 
 Aandacht voor s.e.o. vanuit docent – gemiddelde over 6 items (alpha = 0,67): Mijn leraren… 
‘merken het, als ik me niet goed voel’, ‘helpen me, als ze merken dat ik me niet goed voel’, 
‘grijpen in, als leerlingen worden gepest’, ‘zorgen ervoor dat de sfeer in de les goed is’, 
‘weten door corona minder goed hoe het met me gaat (omgescoord)’, ‘helpen me door 
corona minder goed wanneer ze merken dat het niet goed met me gaat (omgescoord)’.  
 Aandacht voor s.e.o. vanuit mentor – gemiddelde over 6 items (alpha = 0,71): Mijn 
mentor… ‘merkt het, als ik me niet goed voel’, ‘helpt me, als hij/zij merkt dat ik me niet goed 
voel’, ‘zorgt ervoor dat ik extra hulp krijg als dat nodig is’, ‘weten door corona minder goed 
hoe het met me gaat (omgescoord)’, ‘helpen me door corona minder goed wanneer hij/zij 
merkt dat het niet goed met me gaat (omgescoord)’.  
 Schaal = 1: sterk mee oneens - 4: sterk mee eens 

 
Tabel 6.2 geeft het zicht op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling 
van leerlingen, vanuit schoolleiding, weer. Scholen met veel leerlingen uit een APC-
gebied schatten de risico’s voor leerlingen significant hoger in op studievaardigheden 
(M=3,3) en burgerschap (M=3,0) ten opzichte van scholen met weinig leerlingen uit 
een APC-gebied (respectievelijk; M=2,9 en M=2,1). We vonden geen verschillen op 
de uitsplitsingen oordeel en steekproefgroep. 
 
Tabel  6.2: Zicht op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van 
leerlingen, vanuit schoolleiding 
 Gemiddelde 
Achterstanden/ontwikkeling op vakniveau 2,7 
Taal/leesvaardigheid 3,0 
Sociaal-emotionele ontwikkeling/welbevinden 3,2 
Motivatie 3,2 
Studievaardigheden 3,0 
Burgerschap 2,5 
n 106 
Getallen geven gemiddelden weer. 
 Schaal = 1: Geen risico's - 4: De meeste leerlingen 
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Tabel 6.3 geeft de risico’s op achterstanden van leerlingen, vanuit docenten, met 
een uitsplitsing op steekproefgroep weer. Op scholen met veel leerlingen uit een 
APC-gebied schatten leraren de risico’s voor leerlingen significant hoger in op 
studievaardigheden (M=3,2) en burgerschap (M=2,9) ten opzichte van scholen met 
weinig leerlingen uit een APC-gebied (respectievelijk; M=2,8 en M=2,3). We vonden 
geen verschillen op de uitsplitsing oordeel. 
 
Tabel  6.3: Risico’s op achterstanden van leerlingen, vanuit docenten naar 
steekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

(a) 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 
(b) 

Veel APCG & 
KA voldoende 

(c) 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
(d) 

Achterstanden/
ontwikkeling 
op vakniveau 

2,7 2,6 2,9 2,7 2,7 

Taal/leesvaardi
gheid 

3,0  2,6  2,9  3,2 3,0 
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 Tabel  6.3: Risico’s op achterstanden van leerlingen, vanuit docenten naar 
steekproefgroep 
Sociaal-
emotionele 
ontwikkeling/w
elbevinden 

3,3 3,2 3,3 3,2 3,5 

Motivatie 3,3  3,2  3,6 d  3,2  2,9 b 
Studievaardigh
eden 

2,9  2,6  2,9  2,8  3,0 

Burgerschap 2,5  2,5 d  2,0 d  2,3 d 4,0 a b c 
n 103 24 17 21 9 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
 Schaal = 1: Geen risico's - 4: De meeste leerlingen 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Pagina 34 van 112 

 

  

 Tabel 6.4 geeft het zicht op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling 
van leerlingen, vanuit leerlingvolgsysteem, met een uitsplitsing naar regio weer. 
Tabel 6.5 toont de splitsing naar steekproefgroep. We vonden geen verschillen op de 
uitsplitsing oordeel. 
 
Tabel  6.4: Zicht op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van 
leerlingen, vanuit leerlingvolgsysteem naar apcg 
 Totaal APCG 

Weinig APCG (a) Veel APCG (b) 
Achterstanden/ontwikk
eling op vakniveau 

1,2  1,2  1,1 

Taal/leesvaardigheid 1,5  1,5  1,4 
Sociaal-emotionele 
ontwikkeling/welbevind
en 

1,4  1,5 b  1,2 a 

Motivatie 1,5  1,6 b  1,4 a 
Studievaardigheden 1,6  1,7 b  1,4 a 
Burgerschap 1,9  1,9 b  1,8 a 
n 110 69 41 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
 Schaal 1: ja - 2: nee 

 
Tabel  6.5: Zicht op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van 
leerlingen, vanuit leerlingvolgsysteem naar steekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

(a) 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 
(b) 

Veel APCG & 
KA voldoende 

(c) 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
(d) 

Achterstanden/
ontwikkeling 
op vakniveau 

1,2 1,2  1,4 d 1,2  1,0 b 

Taal/leesvaardi
gheid 

1,5 1,5  1,7 d 1,5  1,1 b 

Sociaal-
emotionele 
ontwikkeling/w
elbevinden 

1,4 
1,5 

 1,4 1,4  1,1 

Motivatie 1,5 1,5 1,6 1,6 1,4 
Studievaardigh
eden 

1,6 1,8  1,7 1,6  1,4 

Burgerschap 1,9 1,9  1,9 1,8  1,5 
n 110 25 18 22 14 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
 Schaal 1: ja - 2: nee 
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 Tabel 6.6 geeft het zicht op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling 
van leerlingen vanuit schoolleiding, aanvullende stellingen naar steekproefgroep, 
weer. We vonden geen verschillen op de uitsplitsingen regio en oordeel. 
 
Tabel  6.6: Zicht op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van 
leerlingen, aanvullende stellingen naar steekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

(a) 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 
(b) 

Veel APCG & 
KA voldoende 

(c) 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
(d) 

De school heeft 
zicht op de 
gevolgen voor 
de cognitieve 
ontwikkeling 
van 
leerlingen/stud
enten 

3,4  3,5  2,9 d  3,0 d  4,0 b c 

De school heeft 
zicht op de 
gevolgen voor 
de sociaal-
emotionele 
ontwikkeling 
van 
leerlingen/stud
enten 

3,3  3,2  3,2  3,3  3,9 

De school heeft 
zicht op de 
gevolgen voor 
het 
welbevinden 
van 
leerlingen/stud
enten 

3,4  3,2 d  3,3  3,5  3,9 a 

n 110 25 18 22 14 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
 Schaal 1-5; helemaal niet - in zeer belangrijke mate 
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6.2 Hoe heeft de school zicht gekregen op de gevolgen voor de ontwikkeling 
van leerlingen en hoe zien die gevolgen eruit? 
  
Bij deze onderzoeksvraag zijn de samenvattingen op de open antwoorden 
gepresenteerd aan het begin van dit hoofdstuk relevant om in acht te nemen. 
 
Tabel 6.7 geeft weer hoe scholen gevolgen in de coronacrisis in beeld brengen. 
Scholen met veel leerlingen uit een APC-gebied zetten meer in op reguliere toetsen 
(97,6%) dan scholen met weinig APCG (82,9%). Scholen met een oordeel 
onvoldoende zetten meer in op ingeleverd werk (76,5%) ten opzichte van scholen 
met oordeel voldoende (47,9%). We vonden geen significant verschil op de splitsing 
steekproefgroep. 
 
Tabel  6.7: Op welke manier brengt de school gevolgen van de coronacrisis in 
beeld? 
 Percentage gekozen 
Reguliere toetsen 88,3 
Landelijk genormeerde toetsen 61,3 
Ingeleverd werk 61,3 
Enquêtes 75,7 
Gesprekken met ouders 78,4 
Gesprekken met leerlingen 84,7 
Inschatting van docenten 81,1 
n 111 
Getallen geven percentages weer. 
 Meerdere antwoorden mogelijk 
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 Tabel 6.8 geeft weer waar volgens schoolleiders de ernst van de gevolgen in de 
coronacrisis zit, met uitsplitsing naar steekproefgroep. Schoolleiders met veel 
leerlingen uit een APC-gebied maken zich ernstiger zorgen over burgerschap 
(M=2,6) dan schoolleiders op scholen met weinig APCG (M=2,2).Op scholen met een 
oordeel onvoldoende vinden schoolleiders de gevolgen voor burgerschap ernstiger 
(M=2,6) dan schoolleiders op scholen met oordeel voldoende (M=2,1). 
 
Tabel  6.8: Hoe ernstig zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de leerlingen 
volgens schoolleiding, naar steekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

(a) 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 
(b) 

Veel APCG & 
KA voldoende 

(c) 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
(d) 

Achterstanden/
ontwikkeling 
op vakniveau 

2,7  2,4 d  2,7  2,9  3,0 a 

Taal/leesvaardi
gheid 

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

Sociaal-
emotionele 
ontwikkeling/w
elbevinden 

3,6 3,7 3,6 3,6 3,7 

Motivatie 3,3  3,3  3,4  3,1  2,9 
Studievaardigh
eden 

3,0  3,0  2,9  2,7  3,4 

Burgerschap 2,3  2,1 d  2,1 d  2,1 d  3,3 a b c 
n 109 24 18 22 14 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
 Schaal = 1: zeer gering - 5: zeer ernstig 
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 Tabel 6.9 geeft weer waar volgens docenten de ernst van de gevolgen in de 
coronacrisis zit, met uitsplitsing naar oordeel. Tabel 6.10 toont dit voor de 
steekproefgroep. De uitsplitsing op gebied verschilt niet significant. 
 
Tabel  6.9: Hoe ernstig zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de leerlingen 
volgens docenten, naar KA1 
 Totaal Oordeel kwaliteitszorg (KA) 

Onvoldoende (a) Voldoende (b) 
Achterstanden/ontwikk
eling op vakniveau 

2,8  3,2 b  2,6 a 

Taal/leesvaardigheid 3,1  3,4 b  2,9 a 
Sociaal-emotionele 
ontwikkeling/welbevind
en 

3,7  3,9  3,6 

Motivatie 3,7  3,7  3,5 
Studievaardigheden 3,2  3,3  3,1 
Burgerschap 2,3  2,7 b  2,1 a 
n 106 31 47 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
 Schaal = 1: zeer gering - 5: zeer ernstig 

 
 
Tabel  6.10: Hoe ernstig zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de leerlingen 
volgens docenten, naar steekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

(a) 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 
(b) 

Veel APCG & 
KA voldoende 

(c) 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
(d) 

Achterstanden/
ontwikkeling 
op vakniveau 

2,8  2,3 b d  3,1 a  2,8  3,4 a 

Taal/leesvaardi
gheid 

3,1  2,8  3,2  3,2  3,5 

Sociaal-
emotionele 
ontwikkeling/w
elbevinden 

3,7 3,7 3,8 3,5 4,1 

Motivatie 3,7  3,6  3,8  3,3  3,5 
Studievaardigh
eden 

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

Burgerschap 2,3  2,0 d  2,2 d  2,2 d  3,3 a b c 
n 106 24 18 22 11 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
 Schaal = 1: zeer gering - 5: zeer ernstig 
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Tabel 6.11 geeft weer of er volgens schoolleiders groepen leerlingen vooruit zijn 
gegaan tijdens de coronacrisis. De uitsplitsingen op gebied, oordeel en 
steekproefgroep verschillen niet significant. 
 
 
Tabel  6.11: Groepen leerlingen vooruitgegaan volgens schoolleiding 
 Percentage gekozen 
Ja, dit geldt voor minder dan 5% van de 
leerlingen 

30,9 

Ja, dit geldt voor 5 tot 15% van de leerlingen 40,9 
Ja, dit geldt voor 15 tot 25% van de leerlingen 17,3 
Ja, dit geldt voor 25 tot 50% van de leerlingen 3,6 
Nee 3,6 
De schoolleiding heeft hier (nog) geen goed 
zicht op 3,6 

Ja, dit geldt voor 50% of meer van de 
leerlingen 

0,0 

n 110 
Getallen geven percentages weer. 
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Tabel 6.12 geeft weer of er volgens docenten groepen leerlingen vooruit zijn gegaan 
tijdens de coronacrisis, naar regio. De uitsplitsingen op oordeel en steekproefgroep 
verschillen niet significant 
 
Tabel  6.12: Groepen leerlingen vooruitgegaan volgens docenten, naar apcg 
 Totaal APCG 

Weinig APCG Veel APCG 
Ja, dit geldt voor 
minder dan 5% van de 
leerlingen 

29,9 35,7   18,9   

Ja, dit geldt voor 5 tot 
15% van de leerlingen 

46,7 42,9   54,1   

Ja, dit geldt voor 15 
tot 25% van de 
leerlingen 

12,1 12,9   10,8   

Ja, dit geldt voor 25 
tot 50% van de 
leerlingen 

3,7 0,0< 10,8 > 

Ja, dit geldt voor 50% 
of meer van de 
leerlingen 

0,9  0,0  2,7   

Nee 1,9  2,9    0,0 
De leraren hebben hier 
(nog) geen goed zicht 
op 

4,7  5,7    2,7   

n 107 70   37   
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 

 
 
Tabel 6.13 geeft het zicht op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling 
van leerlingen, vanuit leerlingvolgsysteem, met een uitsplitsing op regio weer. Tabel 
6.14 toont de splitsing naar steekproefgroep. We vonden geen verschillen op de 
uitsplitsing oordeel. 
 
 
Tabel  6.13: Zicht op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van 
leerlingen, vanuit leerlingvolgsysteem naar apcg 
 Totaal APCG 

Weinig APCG (a) Veel APCG (b) 
Achterstanden/ontwikk
eling op vakniveau 

1,2  1,2  1,1 

Taal/leesvaardigheid 1,5  1,5  1,4 
Sociaal-emotionele 
ontwikkeling/welbevind
en 

1,4  1,5 b  1,2 a 

Motivatie 1,5  1,6 b  1,4 a 
Studievaardigheden 1,6  1,7 b  1,4 a 
Burgerschap 1,9  1,9 b  1,8 a 
n 110 69 41 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
 Schaal 1: ja - 2: nee 
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 Tabel  6.5: Zicht op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van 
leerlingen, vanuit leerlingvolgsysteem naar steekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

(a) 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 
(b) 

Veel APCG & 
KA voldoende 

(c) 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
(d) 

Achterstanden/
ontwikkeling 
op vakniveau 

1,2 1,2  1,4 d 1,2  1,0 b 

Taal/leesvaardi
gheid 

1,5 1,5  1,7 d 1,5  1,1 b 

Sociaal-
emotionele 
ontwikkeling/w
elbevinden 

1,4 
1,5 

 1,4 1,4  1,1 

Motivatie 1,5 1,5 1,6 1,6 1,4 
Studievaardigh
eden 

1,6 1,8  1,7 1,6  1,4 

Burgerschap 1,9 1,9  1,9 1,8  1,5 
n 110 25 18 22 14 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
 Schaal 1: ja - 2: nee 

 
 

6.3 Voor welke aspecten van de ontwikkeling van leerlingen/studenten wil de 
school de gevolgen van de coronacrisis in beeld krijgen: kwalificatie, 
allocatie, socialisatie en/of persoonsvorming (sociaal-emotioneel, 
cognitieve prestaties, sociale vaardigheden, welbevinden). 
  
Tabel 6.15 geeft weer naar welke aspecten van gevolgen van de coronacrisis voor 
ontwikkeling van leerlingen de scholen kijken, met uitsplitsing naar oordeel. Tabel 
6.16 toont dit voor de steekproefgroep. De uitsplitsing op gebied verschilt niet 
significant. 
 
Tabel  6.15: Naar welke aspecten van gevolgen van de coronacrisis voor 
ontwikkeling van leerlingen kijken de scholen? Naar KA1 
 Totaal Oordeel kwaliteitszorg (KA) 

Onvoldoende (a) Voldoende (b) 
Achterstanden/ontwikk
eling op vakniveau 

94,5 97,0 93,8 

Taal/leesvaardigheid 69,7 69,7 70,8 
Sociaal-emotionele 
ontwikkeling/welbevind
en 

97,2 93,9   100,0   

Motivatie 84,4 84,8 83,3 
Studievaardigheden 64,2 78,8 b  52,1 a 
Burgerschap 20,2 24,2 16,7 
n 109 33   48   
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 
 Meerdere antwoorden mogelijk 
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 Tabel  6.16: Naar welke aspecten van gevolgen van de coronacrisis voor 
ontwikkeling van leerlingen kijken de scholen? Naar steekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

(a) 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 
(b) 

Veel APCG & 
KA voldoende 

(c) 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
(d) 

Achterstanden/
ontwikkeling 
op vakniveau 

94,5 96,0 100,0 95,5 92,9 

Taal/leesvaardi
gheid 

69,7 64,0 52,9  77,3   85,7   

Sociaal-
emotionele 
ontwikkeling/w
elbevinden 

97,2 100,0 94,1 100,0   92,9   

Motivatie 84,4 88,0 82,4  72,7   92,9   
Studievaardigh
eden 

64,2 60,0 70,6  45,5 d 85,7 c 

Burgerschap 20,2 20,0 11,8   9,1   42,9   
n 109 25 17 22   14   
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 
 Meerdere antwoorden mogelijk 

 

6.4 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 6.17 geeft weer hoe groot de zorgen zijn van schoolleiders, met uitsplitsing 
naar oordeel. Tabel 6.18 toont dit voor de steekproefgroep. De uitsplitsing op gebied 
verschilt niet significant. 
 
Tabel  6.17: Hoe groot zijn de zorgen van de schoolleiding over ..., naar KA1 
 Totaal Oordeel kwaliteitszorg (KA) 

Onvoldoende (a) Voldoende (b) 
Niet kunnen vervangen 
van afwezig personeel 

2,4 2,5 2,3 

Werkdruk 3,9 3,9 3,9 
Vaardigheden 
personeel goed 
online/hybride 
onderwijs te geven 

2,7 2,6 2,8 

Blijvende 
achterstanden voor 
groepen leerlingen 

3,0  3,3 b  2,6 a 

Groeiende 
kansenongelijkheid 

3,0 3,1 2,9 

Sociale veiligheid 2,4  2,2  2,5 
Welbevinden van 
leerlingen, motivatie, 
sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

3,9  3,6  3,9 

Te weinig effectieve 
onderwijstijd 

2,5  2,4  2,6 
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 Tabel  6.17: Hoe groot zijn de zorgen van de schoolleiding over ..., naar KA1 
Achterblijvende 
burgerschapsvaardighe
den (socialisatie) 

2,7  3,0  2,7 

Gebrek aan 
praktijk/stages 

2,8  2,8  3,0 

Coronabesmettingen 
onder leerlingen/het 
personeel 

2,9 2,8 2,9 

n 81 29 32 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
 Schaal = 1: zeer gering - 5: zeer groot 

 
Tabel  6.18: Hoe groot zijn de zorgen van de schoolleiding over ..., naar 
steekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

(a) 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 
(b) 

Veel APCG & 
KA voldoende 

(c) 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
(d) 

Niet kunnen 
vervangen van 
afwezig 
personeel 

2,4  1,9 2,2 2,8  2,8 

Werkdruk 3,9  3,7 4,0 4,1  3,9 
Vaardigheden 
personeel goed 
online/hybride 
onderwijs te 
geven 

2,7  2,6 2,4 2,9  2,9 

Blijvende 
achterstanden 
voor groepen 
leerlingen 

3,0  2,6 d 3,1 2,7  3,6 a 

Groeiende 
kansenongelijk
heid 

3,0 
 2,7 2,6 3,3  3,5 

Sociale 
veiligheid 

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

Welbevinden 
van leerlingen, 
motivatie, 
sociaal-
emotionele 
ontwikkeling 

3,9  4,0 3,7 3,9  3,5 

Te weinig 
effectieve 
onderwijstijd 

2,5  2,2 2,4 3,0  2,3 

Achterblijvende 
burgerschapsv
aardigheden 
(socialisatie) 

2,7  2,7 2,7 2,6  3,4 

Gebrek aan 
praktijk/stages 

2,8  2,8 2,2 3,1  3,2 

Coronabesmett
ingen onder 
leerlingen/het 
personeel 

2,9 3,0 2,6 2,9 2,9 

n 81 14 14 16 14 
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 Tabel  6.18: Hoe groot zijn de zorgen van de schoolleiding over ..., naar 
steekproefgroep 

Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
 Schaal = 1: zeer gering - 5: zeer groot 
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 Tabel 6.19 geeft weer hoe groot de zorgen zijn van docenten, met uitsplitsing naar 
regio. Tabel 6.20 toont dit voor de steekproefgroep. De uitsplitsing oordeel verschilt 
niet significant. 
 
Tabel  6.19: Hoe groot zijn de zorgen van de docenten over ..., naar apcg 
 Totaal APCG 

Weinig APCG (a) Veel APCG (b) 
Niet kunnen vervangen 
van afwezig personeel 

2,6  2,3 b  3,1 a 

Werkdruk 4,0 4,0 3,9 
Vaardigheden 
personeel goed 
online/hybride 
onderwijs te geven 

2,7  2,7  2,5 

Blijvende 
achterstanden voor 
groepen leerlingen 

3,0  2,9  3,1 

Groeiende 
kansenongelijkheid 3,0  2,9  3,2 

Sociale veiligheid 2,5 2,5 2,5 
Welbevinden van 
leerlingen, motivatie, 
sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

4,0  4,1  3,9 

Te weinig effectieve 
onderwijstijd 

2,6 2,6 2,7 

Achterblijvende 
burgerschapsvaardighe
den (socialisatie) 

2,7 2,7 2,6 

Gebrek aan 
praktijk/stages 

3,0 2,9 3,0 

Coronabesmettingen 
onder leerlingen/het 
personeel 

3,1 3,0 3,2 

n 73 44 29 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
Schaal = 1: zeer gering – 5: zeer groot 

 
Tabel  6.20: Hoe groot zijn de zorgen van de docenten over ..., naar 
steekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

(a) 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 
(b) 

Veel APCG & 
KA voldoende 

(c) 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
(d) 

Niet kunnen 
vervangen van 
afwezig 
personeel 

2,6  2,0 d  2,0 d 2,5  3,7 a b 

Werkdruk 4,0 3,8 4,3 3,8 3,8 
Vaardigheden 
personeel goed 
online/hybride 
onderwijs te 
geven 

2,7 2,4 2,5 2,8 2,3 

Blijvende 
achterstanden 
voor groepen 
leerlingen 

3,0  2,7  2,8 3,1  3,0 
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 Tabel  6.20: Hoe groot zijn de zorgen van de docenten over ..., naar 
steekproefgroep 
Groeiende 
kansenongelijk
heid 

3,0 
 2,4 d  2,5 d 

3,1 
 3,8 a b 

Sociale 
veiligheid 

2,5  2,3  2,1 2,5  2,8 

Welbevinden 
van leerlingen, 
motivatie, 
sociaal-
emotionele 
ontwikkeling 

4,0 4,1 4,1 4,0 4,1 

Te weinig 
effectieve 
onderwijstijd 

2,6 2,5 2,4 3,2 2,4 

Achterblijvende 
burgerschapsv
aardigheden 
(socialisatie) 

2,7  2,6  2,4 2,7  3,4 

Gebrek aan 
praktijk/stages 

3,0 3,0 2,4 2,9 3,2 

Coronabesmett
ingen onder 
leerlingen/het 
personeel 

3,1  2,7  2,6 3,4 3,4 

n 73 13 15 16 10 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
Schaal = 1: zeer gering – 5: zeer groot 
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Tabel 6.21 geeft weer waar volgens schoolleiders de ernst van de gevolgen in de 
coronacrisis zit, met uitsplitsing naar steekproefgroep. Schoolleiders met veel 
leerlingen uit een APC-gebied maken zich ernstiger zorgen over burgerschap 
(M=2,6) dan schoolleiders op scholen met weinig APCG (M=2,2).Op scholen met een 
oordeel onvoldoende vinden schoolleiders de gevolgen voor burgerschap ernstiger 
(M=2,6) dan schoolleiders op scholen met oordeel voldoende (M=2,1). 
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Tabel  6.21: Hoe ernstig zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de leerlingen 
volgens schoolleiding, naar steekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

(a) 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 
(b) 

Veel APCG & 
KA voldoende 

(c) 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
(d) 

Achterstanden/
ontwikkeling 
op vakniveau 

2,7  2,4 d  2,7  2,9  3,0 a 

Taal/leesvaardi
gheid 

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

Sociaal-
emotionele 
ontwikkeling/w
elbevinden 

3,6 3,7 3,6 3,6 3,7 

Motivatie 3,3  3,3  3,4  3,1  2,9 
Studievaardigh
eden 

3,0  3,0  2,9  2,7  3,4 

Burgerschap 2,3  2,1 d  2,1 d  2,1 d  3,3 a b c 
n 109 24 18 22 14 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
 Schaal = 1: zeer gering - 5: zeer groot 
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 Tabel 6.22 geeft weer waar volgens docenten de ernst van de gevolgen in de 
coronacrisis zit, met uitsplitsing naar oordeel. Tabel 6.23 toont dit voor de 
steekproefgroep. De uitsplitsing op gebied verschilt niet significant. 
 
Tabel  6.22: Hoe ernstig zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de leerlingen 
volgens docenten, naar KA1 
 Totaal Oordeel kwaliteitszorg (KA) 

Onvoldoende (a) Voldoende (b) 
Achterstanden/ontwikk
eling op vakniveau 

2,8  3,2 b  2,6 a 

Taal/leesvaardigheid 3,1  3,4 b  2,9 a 
Sociaal-emotionele 
ontwikkeling/welbevind
en 

3,7  3,9  3,6 

Motivatie 3,7  3,7  3,5 
Studievaardigheden 3,2  3,3  3,1 
Burgerschap 2,3  2,7 b  2,1 a 
n 106 31 47 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
 Schaal = 1: zeer gering - 5: zeer groot 

 
 
Tabel  6.23: Hoe ernstig zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de leerlingen 
volgens docenten, naar steekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

(a) 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 
(b) 

Veel APCG & 
KA voldoende 

(c) 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
(d) 

Achterstanden/
ontwikkeling 
op vakniveau 

2,8  2,3 b d  3,1 a  2,8  3,4 a 

Taal/leesvaardi
gheid 

3,1  2,8  3,2  3,2  3,5 

Sociaal-
emotionele 
ontwikkeling/w
elbevinden 

3,7 3,7 3,8 3,5 4,1 

Motivatie 3,7  3,6  3,8  3,3  3,5 
Studievaardigh
eden 

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

Burgerschap 2,3  2,0 d  2,2 d  2,2 d  3,3 a b c 
n 106 24 18 22 11 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
 Schaal = 1: zeer gering - 5: zeer groot 
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Tabel 6.24 geeft het zicht op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling 
van leerlingen, vanuit schoolleiding, weer. Scholen met veel leerlingen uit een APC-
gebied schatten de risico’s voor leerlingen significant hoger in op studievaardigheden 
(M=3,3) en burgerschap (M=3,0) ten opzichte van scholen met weinig leerlingen uit 
een APC-gebied (respectievelijk; M=2,9 en M=2,1). We vonden geen verschillen op 
de uitsplitsingen oordeel en steekproefgroep. 
 
Tabel  6.24: Zicht op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van 
leerlingen, vanuit schoolleiding 
 Gemiddelde 
Achterstanden/ontwikkeling op vakniveau 2,7 
Taal/leesvaardigheid 3,0 
Sociaal-emotionele ontwikkeling/welbevinden 3,2 
Motivatie 3,2 
Studievaardigheden 3,0 
Burgerschap 2,5 
n 106 
Getallen geven gemiddelden weer.Schaal 1-4; Geen risico's t/m De meeste leerlingen 
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Tabel 6.25 geeft het zicht op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling 
van leerlingen, vanuit docenten, met een uitsplitsing op steekproefgroep weer. Op 
scholen met veel leerlingen uit een APC-gebied schatten docenten de risico’s voor 
leerlingen significant hoger in op studievaardigheden (M=3,2) en burgerschap 
(M=2,9) ten opzichte van scholen met weinig leerlingen uit een APC-gebied 
(respectievelijk; M=2,8 en M=2,3). We vonden geen verschillen op de uitsplitsing 
oordeel. 
 
Tabel  6.25: Zicht op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van 
leerlingen, vanuit docenten naar KA1 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

(a) 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 
(b) 

Veel APCG & 
KA voldoende 

(c) 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
(d) 

Achterstanden/
ontwikkeling 
op vakniveau 

2,7 2,6 2,9 2,7 2,7 

Taal/leesvaardi
gheid 

3,0  2,6  2,9  3,2 3,0 
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 Tabel  6.25: Zicht op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van 
leerlingen, vanuit docenten naar KA1 
Sociaal-
emotionele 
ontwikkeling/w
elbevinden 

3,3 3,2 3,3 3,2 3,5 

Motivatie 3,3  3,2  3,6 d  3,2  2,9 b 
Studievaardigh
eden 

2,9  2,6  2,9  2,8  3,0 

Burgerschap 2,5  2,5 d  2,0 d  2,3 d 4,0 a b c 
n 103 24 17 21 9 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
 Schaal = 1: Geen risico's - 4: De meeste leerlingen 

 
 

 
 
Tabel 6.26 geeft weer bij welke groepen schoolleiders de grootste zorgen hebben, 
met een uitsplitsing op oordeel. Tabel 6.27 geeft de zorgen uitgesplitst op regio 
weer en Tabel 6.28 toont de steekproefgroep. 
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Tabel  6.26: Bij welke specifieke groepen zijn de zorgen het grootst? Naar KA1 
 Totaal Oordeel kwaliteitszorg (KA) 

Onvoldoende (a) Voldoende (b) 
Ja, leerlingen met een 
problematische 
thuissituatie 

91,9 90,0 b 100,0 a 

Ja, leerlingen die geen 
geschikte 
thuiswerkplek hebben 

65,7 60,0    73,8   

Ja, leerlingen in de 
onderbouw 

17,2 10,0    26,2   

Ja, leerlingen in de 
bovenbouw 

17,2 16,7 14,3 

Ja, leerlingen op 
havo/vwo 

6,1 10,0 b a 

Ja, leerlingen op het 
vmbo 

14,1 23,3 b   4,8 a 

n 99 30   42   
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 
 Meerdere antwoorden mogelijk 

 
Tabel  6.27: Bij welke specifieke groepen zijn de zorgen het grootst? Naar apcg 
 Totaal APCG 

Weinig APCG (a) Veel APCG (b) 
Ja, leerlingen met een 
problematische 
thuissituatie 

91,9 88,9 97,2 

Ja, leerlingen die geen 
geschikte 
thuiswerkplek hebben 

65,7 60,3   75,0   

Ja, leerlingen in de 
onderbouw 

17,2 15,9 19,4 

Ja, leerlingen in de 
bovenbouw 17,2 15,9 19,4 

Ja, leerlingen op 
havo/vwo 

6,1 4,8 8,3 

Ja, leerlingen op het 
vmbo 

14,1  7,9 b 25,0 a 

n 99 63   36   
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05).Meerdere antwoorden mogelijk 

 
Tabel  6.28: Bij welke specifieke groepen zijn de zorgen het grootst? Naar 
steekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

(a) 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 
(b) 

Veel APCG & 
KA voldoende 

(c) 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
(d) 

Ja, leerlingen 
met een 
problematische 
thuissituatie 

91,9 100,0 87,5 100,0   91,7   
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 Tabel  6.28: Bij welke specifieke groepen zijn de zorgen het grootst? Naar 
steekproefgroep 
Ja, leerlingen 
die geen 
geschikte 
thuiswerkplek 
hebben 

65,7 60,9 62,5  89,5 d 50,0 c 

Ja, leerlingen 
in de 
onderbouw 

17,2 21,7 6,2  31,6   16,7   

Ja, leerlingen 
in de 
bovenbouw 

17,2 
4,3 12,5  26,3   25,0   

Ja, leerlingen 
op havo/vwo 

6,1 0,0 6,2 0,0  16,7   

Ja, leerlingen 
op het vmbo 

14,1 0,0 18,8  15,8   16,7   

n 99 23 16 19   12   
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 
 Meerdere antwoorden mogelijk 

 
Tabel 6.29 geeft weer in welke mate verschillen tussen (groepen) leerlingen volgens 
schoolleiders zijn toegenomen. Dit verschilt niet significant voor de uitsplitsingen 
oordeel, regio en steekproefgroep. 
 
Tabel  6.29: In welke mate zijn verschillen tussen (groepen) leerlingen volgens 
schoolleiders toegenomen 
 Percentage gekozen 
Niet 9,2 
In geringe mate 28,4 
In gemiddelde mate 27,5 
In grote mate 31,2 
In zeer grote mate 3,7 
n 109 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tabel 6.30 geeft weer in welke mate verschillen tussen (groepen) leerlingen volgens 
docenten zijn toegenomen. Dit verschilt niet significant voor de uitsplitsingen 
oordeel, regio en steekproefgroep. 
 
Tabel  6.30: In welke mate zijn verschillen tussen (groepen) leerlingen volgens 
docenten toegenomen 
 Percentage gekozen 
Niet 8,5 
In geringe mate 26,4 
In gemiddelde mate 33,0 
In grote mate 28,3 
In zeer grote mate 3,8 
n 106 
Getallen geven percentages weer. 
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 6.5 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? 
  
Aanvullend aan deze tabellen en grafieken zijn er ook open vragen gesteld aan 
scholen. Zie het begin van het stuk over scholen. 
 
Tabel 6.31 geeft weer op welk terrein de scholen doelen stellen. Dit verschilt niet 
significant voor de uitsplitsingen oordeel, regio en steekproefgroep. 
 
Tabel  6.32: Op welk terrein vormt de school doelen? 
 Percentage gekozen 
Doelen op cognitief vlak 60,2 
Doelen op het vlak van welzijn van leerlingen 32,4 
Doelen op het vlak van sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

35,2 

Doelen op het vlak van (studie)vaardigheden 28,7 
Doelen op het vlak van burgerschap 6,5 
De school heeft (nog) geen doelen 
geformuleerd 

34,3 

n 108 
Getallen geven percentages weer. 
 Meerdere antwoorden mogelijk 

 
Tabel 6.33 toont welke maatregelen scholen nemen om ervoor te zorgen dat 
leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen, naar steekproefgroep. Dit 
verschilt niet significant voor de uitsplitsingen oordeel en regio. 
 
Tabel  6.33: Welke maatregelen nemen scholen om te zorgen voor een 
ononderbroken ontwikkeling van leerlingen ? Naar steekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

(a) 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 
(b) 

Veel APCG & 
KA voldoende 

(c) 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
(d) 

Verlengde 
schooldag 

18,2 16,0 22,2   18,2    7,1     

Zomerschool 20,9 20,0 16,7 22,7 21,4 
Extra 
individuele 
begeleiding 
tijdens lestijd 
door de 
vakleerkracht 

60,9 60,0 44,4 d 54,5 d 92,9 b c 

Idem maar dan 
door de 
onderwijsassist
ent of andere 
ondersteuner 

43,6 32,0 44,4   54,5   28,6     

Extra 
individuele 
begeleiding 
buiten lestijd 
door de 
vakleerkracht 

61,8 60,0 55,6   63,6   64,3     
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 Tabel  6.33: Welke maatregelen nemen scholen om te zorgen voor een 
ononderbroken ontwikkeling van leerlingen ? Naar steekproefgroep 
Idem maar dan 
door extern 
huiswerkinstitu
ut 

32,7 32,0 33,3 31,8 21,4 

Maatwerkaanb
od voor 
groepen 
leerlingen 
tijdens lestijd 
door de 
vakleerkracht 

36,4 40,0 33,3 22,7 50,0 

Idem maar dan 
door 
onderwijsassist
ent of andere 
ondersteuner 

21,8 16,0 11,1 22,7 35,7 

Maatwerkaanb
od voor 
groepen 
leerlingen 
buiten lestijd 

47,3 56,0 27,8 45,5 35,7 

Versterken 
ouderbetrokke
nheid 

33,6 24,0 22,2 45,5 50,0 

Professionaliser
en van 
docenten 

38,2 36,0 27,8 22,7 d 64,3 c 

Samenstellen 
heterogene 
brugklassen 

8,2 12,0 5,6 13,6 0,0 

Coaching door 
studenten of 
medeleerlingen 

32,7 28,0 38,9 22,7 14,3 

Aanbieden van 
extra oefenstof 

19,1 20,0 11,1 18,2 35,7 

n 110 25 18 22 14 
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 
 Meerdere antwoorden mogelijk 

 
Tabel 6.34 laat zien wie betrokken zijn bij het inventariseren van passende 
maatregelen, naar oordeel. Dit verschilt niet significant voor de uitsplitsingen 
steekproefgroep en regio. 
 
Tabel  6.34: Wie zijn betrokken bij het inventariseren van passende maatregelen? 
Naar KA1 
 Totaal Oordeel kwaliteitszorg (KA) 

Onvoldoende (a) Voldoende (b) 
Het bestuur 56,4  70,6 b 43,8 a 
De schoolleiding 99,1 100,0 97,9 
Docenten 92,7 94,1 89,6 
Zorgfunctionarissen 88,2  94,1   83,3   
Leerlingen 52,7  58,8   41,7   
Ouders 52,7  55,9   41,7   
Externe partijen 21,8 23,5 18,8 
n 110 34   48   



 
 
 

 Pagina 59 van 112 

 

  

 Tabel  6.34: Wie zijn betrokken bij het inventariseren van passende maatregelen? 
Naar KA1 

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

 
 
Tabel 6.35 toont waar de school subsidies voor inzet, naar oordeel. Dit verschilt niet 
significant voor de uitsplitsingen steekproefgroep en regio. 
 
Tabel  6.35: Waar zet de school subsidies voor in? Naar KA1 
 Totaal Oordeel kwaliteitszorg (KA) 

Onvoldoende (a) Voldoende (b) 
Bijles/verlengde 
schooldag 

63,9 62,1 58,5 

Huiswerkbegeleiding 49,5 37,9   53,7   
Extra onderwijs tijdens 
vakantieperiode 

27,8 27,6 24,4 

Examentraining 55,7 55,2 51,2 
Ict 32,0 34,5 26,8 
Leermiddelen (anders 
dan ict) 

10,3 17,2 b  2,4 a 

Geen subsidie 
aangevraagd 

2,1    4,9   

n 97 29   41   
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 
 Meerdere antwoorden mogelijk 

 
 
Tabel 6.36 laat de plan van aanpak van scholen zien, naar oordeel. Tabel 6.37 laat 
dit zien voor steekproefgroep. Dit verschilt niet significant voor de uitsplitsing regio. 
 
Tabel  6.36: Stellingen plan van aanpak school, naar KA1 
 Totaal Oordeel kwaliteitszorg (KA) 

Onvoldoende (a) Voldoende (b) 
De school heeft voor 
individuele leerlingen 
een duidelijk plan van 
aanpak vastgesteld 

3,2  3,5 b  2,9 a 

De plannen van 
aanpak hebben een 
duidelijk doel 

2,9  3,3 b  2,5 a 

Het is duidelijk wie de 
verantwoordelijken zijn 
voor de uitvoering van 
vastgestelde plannen 
van aanpak 

3,4 3,4 3,3 

n 110 34 48 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
 Schaal = 1: zeer mee oneens - 5: zeer mee eens  
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 Tabel  6.37: Stellingen plan van aanpak school, naar steekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

(a) 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 
(b) 

Veel APCG & 
KA voldoende 

(c) 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
(d) 

De school heeft 
voor 
individuele 
leerlingen een 
duidelijk plan 
van aanpak 
vastgesteld 

3,2  2,9  3,4  2,9  3,6 

De plannen 
van aanpak 
hebben een 
duidelijk doel 

2,9  2,6 d  2,8 d  2,4 d  3,9 a b c 

Het is duidelijk 
wie de 
verantwoordelij
ken zijn voor 
de uitvoering 
van 
vastgestelde 
plannen van 
aanpak 

3,4 3,6 3,0 3,0 4,0 

n 110 25 18 22 14 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
 Schaal = 1: zeer mee oneens - 5: zeer mee eens  
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Tabel 6.38 geeft het zicht weer op de gevolgen van de coronacrisis voor de 
ontwikkeling van leerlingen naar steekproefgroep. Tabel 6.39 laat dit zien voor 
regio. We vonden geen verschillen op de uitsplitsing oordeel. 
 
Tabel  6.38: Stellingen beeld school, naar steekproef 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

(a) 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 
(b) 

Veel APCG & 
KA voldoende 

(c) 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
(d) 

De school heeft 
prioriteiten 
gesteld met 
betrekking tot 
onderwijs 
tijdens de 
coronacrisis 

3,7  3,4 d  3,4 d  3,5 d  4,4 a b c 

De school heeft 
concrete 
doelen 
geformuleerd 
die hierbij 
aansluiten 

2,6 2,6 2,5 2,3 3,1 
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 Tabel  6.38: Stellingen beeld school, naar steekproef 
De school treft 
maatregelen 
om het 
onderwijs te 
laten 
aansluiten bij 
de 
(onderwijs)beh
oeften van 
leerlingen/stud
enten 

3,4  3,3  3,1  3,5  3,9 

Het bestuur 
heeft duidelijke 
kaders gesteld 
voor de aanpak 
van de 
gevolgen van 
de coronacrisis 
voor leerlingen 

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

Maatregelen 
die de school 
treft zijn 
evidence-based 

2,3 2,4 2,1 2,3 2,0 

Maatregelen 
die de school 
treft hebben 
een duidelijk 
beoogd 
resultaat 

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

De school weet 
of de getroffen 
maatregelen 
resultaat 
hebben 

2,6 2,7 2,2 2,4 3,0 

De school 
evalueert de 
getroffen 
maatregelen 

2,7 2,8 2,3 2,5 3,1 

n 109 25 18 20 14 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
 Schaal = 1: helemaal niet - 5: in zeer belangrijke mate 

 
Tabel  6.39: Zicht op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van 
leerlingen, aanvullende stellingen, naar apcg 
 Totaal APCG 

Weinig APCG (a) Veel APCG (b) 
De school heeft 
prioriteiten gesteld met 
betrekking tot 
onderwijs tijdens de 
coronacrisis 

3,7 3,7 3,8 

De school heeft 
concrete doelen 
geformuleerd die 
hierbij aansluiten 

2,6 2,7 2,6 
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 Tabel  6.39: Zicht op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van 
leerlingen, aanvullende stellingen, naar apcg 
De school treft 
maatregelen om het 
onderwijs te laten 
aansluiten bij de 
(onderwijs)behoeften 
van 
leerlingen/studenten 

3,4  3,3 b  3,7 a 

Het bestuur heeft 
duidelijke kaders 
gesteld voor de aanpak 
van de gevolgen van 
de coronacrisis voor 
leerlingen 

3,0  2,9  3,2 

Maatregelen die de 
school treft zijn 
evidence-based 

2,3  2,2  2,5 

Maatregelen die de 
school treft hebben 
een duidelijk beoogd 
resultaat 

3,1  2,9 b  3,4 a 

De school weet of de 
getroffen maatregelen 
resultaat hebben 

2,6 2,6 2,7 

De school evalueert de 
getroffen maatregelen 

2,7  2,6 b  3,0 a 

n 109 68 41 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
 Schaal = 1: helemaal niet - 5: in zeer belangrijke mate 
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Tabel 6.40 toont in hoeverre de scholen afstemmen met externe partijen. Dit 
verschilt niet significant voor de uitsplitsingen oordeel, steekproefgroep en regio. 
 
Tabel  6.40: Afstemming betrokken externen 
 Percentage gekozen 
De school zet geen externen in voor extra 
onderwijs en begeleiding 

30,5 

De school bepaalt het aanbod/programma op 
basis van wat leerlingen nodig hebben en zet 
externe deskundigen daar op in 

47,6 

De externe partij biedt een 
standaardprogramma aan 

8,6 

De externe partij biedt een 
maatwerkprogramma aan 

13,3 

n 105 
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 Tabel  6.40: Afstemming betrokken externen 

Getallen geven percentages weer. 
 
Tabel 6.41 laat zien dat in het geval van extra inzet, het personeel dan bevoegd is. 
Dit verschilt niet significant voor de uitsplitsingen oordeel, steekproefgroep en regio. 
 
Tabel  6.41: Bij extra inzet, is het personeel dan bevoegd? 
 Percentage gekozen 
De school zet geen externen in voor extra 
onderwijs en begeleiding 

25,8 

Het extern ingezette personeel is merendeels 
bevoegd 

20,6 

Het extern ingezette personeel is merendeels 
onbevoegd 

34,0 

Weet de school niet 19,6 
n 97 
Getallen geven percentages weer. 

  

6.6 In hoeverre is er sinds de start van de coronacrisis aandacht voor extra 
ondersteuning van (groepen) leerlingen/studenten, voor welke groepen 
geldt dit en welke effecten verwachten scholen hiervan? 
  
Ook hier horen open vragen bij, zie het begin over scholen. 
 
Tabel 6.42 toont welke maatregelen scholen nemen om ervoor te zorgen dat 
leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen, naar steekproefgroep. Dit 
verschilt niet significant voor de uitsplitsingen oordeel en regio. 
 
Tabel  6.42: Welke maatregelen nemen scholen om te zorgen voor een 
ononderbroken ontwikkeling van leerlingen ? Naarsteekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

(a) 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 
(b) 

Veel APCG & 
KA voldoende 

(c) 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
(d) 

Verlengde 
schooldag 

18,2 16,0 22,2   18,2    7,1     

Zomerschool 20,9 20,0 16,7 22,7 21,4 
Extra 
individuele 
begeleiding 
tijdens lestijd 
door de 
vakleerkracht 

60,9 60,0 44,4 d 54,5 d 92,9 b c 

Idem maar dan 
door de 
onderwijsassist
ent of andere 
ondersteuner 

43,6 32,0 44,4   54,5   28,6     

Extra 
individuele 
begeleiding 
buiten lestijd 
door de 
vakleerkracht 

61,8 60,0 55,6   63,6   64,3     
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 Tabel  6.42: Welke maatregelen nemen scholen om te zorgen voor een 
ononderbroken ontwikkeling van leerlingen ? Naarsteekproefgroep 
Idem maar dan 
door extern 
huiswerkinstitu
ut 

32,7 32,0 33,3 31,8 21,4 

Maatwerkaanb
od voor 
groepen 
leerlingen 
tijdens lestijd 
door de 
vakleerkracht 

36,4 40,0 33,3 22,7 50,0 

Idem maar dan 
door 
onderwijsassist
ent of andere 
ondersteuner 

21,8 16,0 11,1 22,7 35,7 

Maatwerkaanb
od voor 
groepen 
leerlingen 
buiten lestijd 

47,3 56,0 27,8 45,5 35,7 

Versterken 
ouderbetrokke
nheid 

33,6 24,0 22,2 45,5 50,0 

Professionaliser
en van 
docenten 

38,2 36,0 27,8 22,7 d 64,3 c 

Samenstellen 
heterogene 
brugklassen 

8,2 12,0 5,6 13,6 0,0 

Coaching door 
studenten of 
medeleerlingen 

32,7 28,0 38,9 22,7 14,3 

Aanbieden van 
extra oefenstof 

19,1 20,0 11,1 18,2 35,7 

n 110 25 18 22 14 
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 
 Meerdere antwoorden mogelijk 

 
Tabel 6.43 toont waar de school subsidies voor inzet, naar oordeel. Dit verschilt niet 
significant voor de uitsplitsingen steekproefgroep en regio. 
 
Tabel  6.43: Waar zet de school subsidies voor in? Naar KA1 
 Totaal Oordeel kwaliteitszorg (KA) 

Onvoldoende (a) Voldoende (b) 
Bijles/verlengde 
schooldag 

63,9 62,1 58,5 

Huiswerkbegeleiding 49,5 37,9   53,7   
Extra onderwijs tijdens 
vakantieperiode 

27,8 27,6 24,4 

Examentraining 55,7 55,2 51,2 
Ict 32,0 34,5 26,8 
Leermiddelen (anders 
dan ict) 

10,3 17,2 b  2,4 a 

Geen subsidie 
aangevraagd 

2,1 0,0   4,9   

n 97 29   41   
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 Tabel  6.43: Waar zet de school subsidies voor in? Naar KA1 

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

 
 
Tabel 6.44 laat zien in hoeverre scholen kunnen aangeven dat de achterstanden 
effectief ingelopen zijn, naar steekproefgroep. Dit verschilt niet significant voor de 
uitsplitsingen oordeel en regio. 
 
Tabel  6.44: De school kan aangeven dat de achterstanden van het laatste kwartaal 
van het vorige schooljaar effectief zijn ingelopen, naar steekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 

Veel APCG & 
KA voldoende 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
Zeer mee 
oneens 

11,9 8,0 27,8 22,7   

Mee oneens 38,5 40,0 33,3 40,9 < 
Neutraal 32,1 28,0 11,1 27,3 78,6 > 
Mee eens 16,5 24,0 22,2 9,1 21,4   
Zeer mee eens 0,9  5,6    
n 109 25 18 22 14   
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 

  

6.7 Welke aanpassingen zijn er gedaan in het onderwijsaanbod en in het geven 
van de lessen en welke effecten verwachten scholen hiervan? 
  
Voor aanvulling vanuit open vragen zie het begin over scholen. 
 
Tabel 6.45 toont welke maatregelen scholen nemen om ervoor te zorgen dat 
leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen, naar steekproefgroep. Dit 
verschilt niet significant voor de uitsplitsingen oordeel en regio. 
 
Tabel  6.45: Welke maatregelen nemen scholen om te zorgen voor een 
ononderbroken ontwikkeling van leerlingen ? Naar steekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

(a) 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 
(b) 

Veel APCG & 
KA voldoende 

(c) 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
(d) 

Verlengde 
schooldag 

18,2 16,0 22,2   18,2    7,1     

Zomerschool 20,9 20,0 16,7 22,7 21,4 
Extra 
individuele 
begeleiding 
tijdens lestijd 
door de 
vakleerkracht 

60,9 60,0 44,4 d 54,5 d 92,9 b c 

Idem maar dan 
door de 
onderwijsassist
ent of andere 
ondersteuner 

43,6 32,0 44,4   54,5   28,6     
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 Tabel  6.45: Welke maatregelen nemen scholen om te zorgen voor een 
ononderbroken ontwikkeling van leerlingen ? Naar steekproefgroep 
Extra 
individuele 
begeleiding 
buiten lestijd 
door de 
vakleerkracht 

61,8 60,0 55,6 63,6 64,3 

Idem maar dan 
door extern 
huiswerkinstitu
ut 

32,7 32,0 33,3 31,8 21,4 

Maatwerkaanb
od voor 
groepen 
leerlingen 
tijdens lestijd 
door de 
vakleerkracht 

36,4 40,0 33,3 22,7 50,0 

Idem maar dan 
door 
onderwijsassist
ent of andere 
ondersteuner 

21,8 16,0 11,1 22,7 35,7 

Maatwerkaanb
od voor 
groepen 
leerlingen 
buiten lestijd 

47,3 56,0 27,8 45,5 35,7 

Versterken 
ouderbetrokke
nheid 

33,6 24,0 22,2 45,5 50,0 

Professionaliser
en van 
docenten 

38,2 36,0 27,8 22,7 d 64,3 c 

Samenstellen 
heterogene 
brugklassen 

8,2 12,0 5,6 13,6 0,0 

Coaching door 
studenten of 
medeleerlingen 

32,7 28,0 38,9 22,7 14,3 

Aanbieden van 
extra oefenstof 

19,1 20,0 11,1 18,2 35,7 

n 110 25 18 22 14 
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 
 Meerdere antwoorden mogelijk 
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 Tabel 6.46 laat zien in hoeverre scholen kunnen aangeven dat de achterstanden 
effectief ingelopen zijn, naar steekproefgroep. Dit verschilt niet significant voor de 
uitsplitsingen oordeel en regio. 
 
Tabel  6.46: De school kan aangeven dat de achterstanden van het laatste kwartaal 
van het vorige schooljaar effectief zijn ingelopen, naar steekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 

Veel APCG & 
KA voldoende 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
Zeer mee 
oneens 

11,9 8,0 27,8 22,7  0,0 

Mee oneens 38,5 40,0 33,3 40,9 0,0 < 
Neutraal 32,1 28,0 11,1 27,3 78,6 > 
Mee eens 16,5 24,0 22,2 9,1 21,4   
Zeer mee eens 0,9 0,0 5,6 0,0 0,0  
n 109 25 18 22 14   
Getallen geven percentages weer. 
>/< = significant hoger/lager dan in de totale groep (p < .05). 

 

6.8 Welke aanpassingen zijn gedaan ten behoeve van extra onderwijstijd, 
bijvoorbeeld instellen verlengde school-/lesdag, zomerschool, tutoring, 
andere wijze van organiseren van de stages? 
  
Voor informatie uit de open vragen zie het begin van het stuk over scholen. 
 
Tabel 6.47 toont welke maatregelen scholen nemen om ervoor te zorgen dat 
leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen, naar steekproefgroep. Dit 
verschilt niet significant voor de uitsplitsingen oordeel en regio. 
 
Tabel  6.47: Welke maatregelen nemen scholen om te zorgen voor een 
ononderbroken ontwikkeling van leerlingen ? Naar steekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

(a) 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 
(b) 

Veel APCG & 
KA voldoende 

(c) 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
(d) 

Verlengde 
schooldag 

18,2 16,0 22,2   18,2    7,1     

Zomerschool 20,9 20,0 16,7 22,7 21,4 
Extra 
individuele 
begeleiding 
tijdens lestijd 
door de 
vakleerkracht 

60,9 60,0 44,4 d 54,5 d 92,9 b c 

Idem maar dan 
door de 
onderwijsassist
ent of andere 
ondersteuner 

43,6 32,0 44,4   54,5   28,6     

Extra 
individuele 
begeleiding 
buiten lestijd 
door de 
vakleerkracht 

61,8 60,0 55,6   63,6   64,3     
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 Tabel  6.47: Welke maatregelen nemen scholen om te zorgen voor een 
ononderbroken ontwikkeling van leerlingen ? Naar steekproefgroep 
Idem maar dan 
door extern 
huiswerkinstitu
ut 

32,7 32,0 33,3 31,8 21,4 

Maatwerkaanb
od voor 
groepen 
leerlingen 
tijdens lestijd 
door de 
vakleerkracht 

36,4 40,0 33,3 22,7 50,0 

Idem maar dan 
door 
onderwijsassist
ent of andere 
ondersteuner 

21,8 16,0 11,1 22,7 35,7 

Maatwerkaanb
od voor 
groepen 
leerlingen 
buiten lestijd 

47,3 56,0 27,8 45,5 35,7 

Versterken 
ouderbetrokke
nheid 

33,6 24,0 22,2 45,5 50,0 

Professionaliser
en van 
docenten 

38,2 36,0 27,8 22,7 d 64,3 c 

Samenstellen 
heterogene 
brugklassen 

8,2 12,0 5,6 13,6 0,0 

Coaching door 
studenten of 
medeleerlingen 

32,7 28,0 38,9 22,7 14,3 

Aanbieden van 
extra oefenstof 

19,1 20,0 11,1 18,2 35,7 

n 110 25 18   22   14     
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 
 Meerdere antwoorden mogelijk 

 
Tabel 6.48 laat zien in hoeverre scholen kunnen aangeven dat de achterstanden 
effectief ingelopen zijn, naar steekproefgroep. Dit verschilt niet significant voor de 
uitsplitsingen oordeel en regio. 
 
Tabel  6.48: De school kan aangeven dat de achterstanden van het laatste kwartaal 
van het vorige schooljaar effectief zijn ingelopen, naar steekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 

Veel APCG & 
KA voldoende 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
Zeer mee 
oneens 

11,9 8,0 27,8 22,7  0,0 

Mee oneens 38,5 40,0 33,3 40,9 0,0 < 
Neutraal 32,1 28,0 11,1 27,3 78,6 > 
Mee eens 16,5 24,0 22,2 9,1 21,4   
Zeer mee eens 0,9 0,0 5,6 0,0 0,0  
n 109 25 18 22 14   
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 Tabel  6.48: De school kan aangeven dat de achterstanden van het laatste kwartaal 
van het vorige schooljaar effectief zijn ingelopen, naar steekproefgroep 

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

 
  

6.9 Zijn er aanpassingen gedaan of voorzien in het plaatsings- en 
bevorderingsbeleid naar schooljaar 21/22? 
  
Tabel 6.49 laat zien hoe scholen leerlingen met een dubbel advies plaatsen dit jaar. 
Dit verschilt niet significant voor de uitsplitsingen oordeel, regio en steekproefgroep. 
 
 
Tabel  6.49: Hoe plaatsen scholen leerlingen met een dubbel advies dit jaar? 
 Percentage gekozen 
Plaatsing op hoogste niveau 71,6 
Plaatsing op laagste niveau 1,0 
Weten we nog niet 27,5 
n 102 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tabel 6.50 vervolgt hierop en gaat in op of dit anders is dan voorheen. Dit verschilt 
niet significant voor de uitsplitsingen oordeel, regio en steekproefgroep. 
 
 
Tabel  6.50: Is dit anders dan voorheen? 
 Percentage gekozen 
Ja 11,9 
Nee 88,1 
n 109 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tabel  6.51: heeft de school de overgangscriteria aangepast? 
 Percentage gekozen 
Ja 54,1 
Nee, ga door naar vraag 9 45,9 
n 109 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tabel 6.52 laat zien dat in het geval van een aanpassing in overgangscriteria dit het 
volgende resultaat oplevert, naar steekproefgroep. Tabel 6.53 laat dit zien voor 
regio. De uitsplitsing op oordeel bleek niet significant. 
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 Tabel  6.52: Het resultaat van deze aanpassing is..., naar steekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

(a) 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 
(b) 

Veel APCG & 
KA voldoende 

(c) 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
(d) 

Meer leerlingen 
gaan over dan 
voor de 
coronapandemi
e 

60,6 63,2   66,7   58,3   22,2       

Meer leerlingen 
blijven zitten 
dan voor de 
coronapandemi
e 

12,7 10,5 d 0,0 d 0,0 d 66,7 a b c 

Meer leerlingen 
stromen af 

9,9  5,3   25,0    8,3   11,1       

Er is geen 
verschil 

23,9 26,3   25,0   33,3   11,1       

n 71 19   12   12   9       
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 

 
Tabel  6.53: Het resultaat van deze aanpassing is..., naar apcg 
 Totaal APCG 

Weinig APCG (a) Veel APCG (b) 
Meer leerlingen gaan 
over dan voor de 
coronapandemie 

60,6 70,6 b 35,0 a 

Meer leerlingen blijven 
zitten dan voor de 
coronapandemie 

12,7  3,9 b 
35,0 a 

Meer leerlingen 
stromen af 

9,9 11,8    5,0   

Er is geen verschil 23,9 21,6 30,0 
n 71 51   20   
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 

 
 

6.10 In hoeverre werkt de sturing door het bestuur op de maatregelen door op 
schoolniveau? 
  
Tabel 6.54 laat zien in hoeverre het bestuur duidelijke kaders heeft gesteld voor de 
aanpak van de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen. Dit verschilt niet 
significant voor de uitsplitsingen oordeel, regio en steekproefgroep. 
 
Tabel  6.54: Het bestuur heeft duidelijke kaders gesteld voor de aanpak van de 
gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen 
 Percentage gekozen 
Helemaal niet 5,0 
Een beetje 26,7 
In redelijke mate 32,7 
In belangrijke mate 30,7 
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 Tabel  6.54: Het bestuur heeft duidelijke kaders gesteld voor de aanpak van de 
gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen 
In zeer belangrijke mate 5,0 
n 101 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tabel 6.55 laat of de sturing van het bestuur doorwerk op schoolniveau. Dit 
resultaat komt uit de bestuursvragenlijst en verschilt niet significant voor de 
uitsplitsing oordeel. 
 
Tabel  6.56: De sturing van het bestuur werkt door op schoolniveau 
 Percentage gekozen 
Helemaal niet 1,6 
Een beetje 4,8 
Redelijke mate 27,4 
Belangrijke mate 35,5 
Zeer belangrijke mate 19,4 
Weet niet / geen mening 11,3 
n 62 
Getallen geven percentages weer. 

  

6.11 Welke kaders/afspraken zijn er vanuit bestuur gemaakt? 
  
Tabel 6.57 geeft het zicht op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling 
van leerlingen, aanvullende stellingen naar steekproefgroep, weer. Bij een school 
met weinig APCG in de regio bleek dat maatregelen een minder duidelijk beoogd 
resultaat hebben (M=2,9) dan in het geval van veel APCG (M=3,4). We vonden geen 
verschillen op de uitsplitsing oordeel. 
 
Tabel  6.57: In welke mate is er sprake van de volgende situatie..., naar 
steekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

(a) 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 
(b) 

Veel APCG & 
KA voldoende 

(c) 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
(d) 

De school heeft 
prioriteiten 
gesteld met 
betrekking tot 
onderwijs 
tijdens de 
coronacrisis 

3,7  3,4 d  3,4 d  3,5 d  4,4 a b c 

De school heeft 
concrete 
doelen 
geformuleerd 
die hierbij 
aansluiten 

2,6 2,6 2,5 2,3 3,1 

Maatregelen 
die de school 
treft zijn 
evidence-based 

2,3 2,4 2,1 2,3 2,0 
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 Tabel  6.57: In welke mate is er sprake van de volgende situatie..., naar 
steekproefgroep 
Maatregelen 
die de school 
treft hebben 
een duidelijk 
beoogd 
resultaat 

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

n 109 25 18 20 14 
Getallen geven gemiddelden weer. 
 Schaal = 1: Helemaal niet - 5: In zeer belangrijke mate 

 
 

 
 
Tabel 6.58 laat zien in welke mate er sprake is van de volgende situaties. We 
vonden geen verschillen op de uitsplitsing oordeel. 
 
Tabel  6.58: In welke mate is er sprake van de volgende situatie... 
 Gemiddelde 
Het bestuur heeft een werkwijze om de 
gevolgen van de coronacrisis voor de brede 
ontwikkeling van leerlingen/studenten goed in 
beeld te krijgen 

3,0 

Het bestuur heeft prioriteiten gesteld met 
betrekking tot onderwijs tijdens de coronacrisis 

3,6 

Het bestuur heeft doelen geformuleerd die 
hierbij aansluiten 

2,7 
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 Tabel  6.58: In welke mate is er sprake van de volgende situatie... 
Het bestuur heeft een beeld van de wijze 
waarop het de maatregelen gaat evalueren 

2,7 

De sturing van het bestuur werkt door op 
schoolniveau 

3,7 

n 61 
Getallen geven gemiddelden weer. 
 Schaal = 1: Helemaal niet - 5: Zeer belangrijke mate 

 

 
 

6.12 Hoe heeft bestuur zicht op de uitvoering? 
  
Tabel 6.59 laat zin in hoeverre er sprake is van de volgende situaties. Dit verschilt 
niet per oordeel. 
  
Tabel  6.59: In welke mate is er sprake van de volgende situatie... 
 Gemiddelde 
De maatregelen van het bestuur zijn evidence-
informed 

2,5 

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

2,7 

n 52 
Getallen geven gemiddelden weer. 
 Schaal 1: Helemaal niet - 5: Zeer belangrijke mate 
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6.13 Hoe faciliteert het bestuur de maatregelen bijvoorbeeld in het kader van 
het Nationaal Programma Onderwijs? 
  
De volgende gegevens komen uit de vragenlijst voor de besturen, omdat deze 
vragen overlappen met de thema’s specifiek voor scholen en voor de besturen. 
 
Tabel 6.60 laat zin hoe de subsidies inhaal en ondersteuningsprogramma’s zijn 
gebruikt. Dit verschilt niet per oordeel. Tabel 6.61toont in hoeverre het bestuur de 
subsidies inzet. Ook dit verschilt niet per oordeel. 
 
Tabel  6.60: Hoe zijn de subsities inhaal en ondersteuningsprogramma gebruikt? 
 Percentage gekozen 
Geen subsidie aangevraagd of gekregen 0,0 
Bijles / verlengde schooldag 80,8 
Huiswerkbegeleiding 59,6 
Extra onderwijs tijdens vakantieperiode 46,2 
Examentraining 73,1 
Weet niet / geen mening 0,0 
n 52 
Getallen geven percentages weer. 
 Meerdere antwoorden mogelijk 

 
 
 
 



 
 
 

 Pagina 77 van 112 

 

  

 Tabel  6.61: Het bestuur zet subsidies in, zoals inhaal en ondersteuningsprogramma 
 Percentage gekozen 
Helemaal niet 1,6 
Een beetje 4,9 
Redelijke mate 16,4 
Belangrijke mate 42,6 
Zeer belangrijke mate 34,4 
n 61 
Getallen geven percentages weer. 

  

6.14 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 6.62 toont dat de school duidelijke kaders heeft gesteld voor de aanpak van 
de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen, naar regio. De uitsplitsingen 
oordeel en steekproefgroep weken niet significant van elkaar af. 
 
Tabel  6.62: De school heeft duidelijke kaders gesteld voor de aanpak van de 
gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen, naar apcg 
 Totaal APCG 

Weinig APCG (a) Veel APCG (b) 
Maatregelen die de 
school treft zijn 
evidence-based 

2,3  2,2  2,5 

Maatregelen die de 
school treft hebben 
een duidelijk beoogd 
resultaat 

3,1  2,9 b  3,4 a 

De school weet of de 
getroffen maatregelen 
resultaat hebben 

2,6 2,6 2,7 

De school evalueert de 
getroffen maatregelen 

2,7  2,6 b  3,0 a 

n 87 50 37 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
 Schaal = 1: Helemaal niet - 5: Zeer belangrijke mate 
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Tabel 6.63 toont in hoeverre de sturing van het bestuur doorwerkt op schoolniveau. 
Dit verschilt niet per oordeel. 
 
Tabel  6.63: De sturing van het bestuur werkt door op schoolniveau 
 Percentage gekozen 
Helemaal niet 1,8 
Een beetje 5,5 
Redelijke mate 30,9 
Belangrijke mate 40,0 
Zeer belangrijke mate 21,8 
n 55 
Getallen geven percentages weer. 
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 6.15 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/studenten en welke effecten 
verwachten scholen/opleidingen hiervan? 
  
Voor bijbehorende informatie uit de open vragen zie bovenstaande aan het begin 
over de scholen. 
 
Tabel 6.63 Laat zien wat besturen nodig hebben om maatregelen uit te voeren. Dit 
verschilt niet per oordeel. 
 
Tabel  6.64: Wat heeft het bestuur nodig, zoals NPO, om de uitvoering van de 
maatregelen voldoende uit te voeren? 
 Percentage gekozen 
Meer fte personeel 66,7 
Scholing van het huidige personeel 50,0 
Structurele extra financiering 35,2 
Kennisdeling op gebied van bewezen goede 
aanpakken (wetenschappelijke kennis) 

40,7 

Kennisdeling op gebied van goede praktijken 
(praktijkkennis) 

38,9 

Samenwerking in de regio 37,0 
Toestemming om tijdelijk te mogen afwijken 
van bepaalde wet- en regelgeving 

24,1 

Niets 1,9 
n 54 
Getallen geven percentages weer. 
 Meerdere antwoorden mogelijk 

  

6.16 Wat zijn voorbeelden van maatregelen die scholen treffen sinds de 
coronacrisis om het onderwijs goed aan te laten sluiten bij de ontwikkeling 
en onderwijsbehoeften van leerlingen? 
  
Tabel 6.65 toont welke maatregelen scholen nemen om ervoor te zorgen dat 
leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen, naar steekproefgroep. Dit 
verschilt niet significant voor de uitsplitsingen oordeel en regio. 
 
 
Tabel  6.65: Welke maatregelen nemen scholen om te zorgen voor een 
ononderbroken ontwikkeling van leerlingen ? Naar steekproefgroep 
 Totaal Steekproefgroep 

weinig APCG & 
KA voldoende 

(a) 

Weinig APCG & 
KA 

onvoldoende 
(b) 

Veel APCG & 
KA voldoende 

(c) 

Veel APCG & 
KA 

onvoldoende 
(d) 

Verlengde 
schooldag 

18,2 16,0 22,2   18,2    7,1     

Zomerschool 20,9 20,0 16,7 22,7 21,4 
Extra 
individuele 
begeleiding 
tijdens lestijd 
door de 
vakleerkracht 

60,9 60,0 44,4 d 54,5 d 92,9 b c 
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 Tabel  6.65: Welke maatregelen nemen scholen om te zorgen voor een 
ononderbroken ontwikkeling van leerlingen ? Naar steekproefgroep 
Idem maar dan 
door de 
onderwijsassist
ent of andere 
ondersteuner 

43,6 32,0 44,4   54,5   28,6     

Extra 
individuele 
begeleiding 
buiten lestijd 
door de 
vakleerkracht 

61,8 60,0 55,6   63,6   64,3     

Idem maar dan 
door extern 
huiswerkinstitu
ut 

32,7 32,0 33,3   31,8   21,4     

Maatwerkaanb
od voor 
groepen 
leerlingen 
tijdens lestijd 
door de 
vakleerkracht 

36,4 40,0 33,3 22,7 50,0 

Idem maar dan 
door 
onderwijsassist
ent of andere 
ondersteuner 

21,8 16,0 11,1 22,7 35,7 

Maatwerkaanb
od voor 
groepen 
leerlingen 
buiten lestijd 

47,3 56,0 27,8 45,5 35,7 

Versterken 
ouderbetrokke
nheid 

33,6 24,0 22,2 45,5 50,0 

Professionaliser
en van 
docenten 

38,2 36,0 27,8 22,7 d 64,3 c 

Samenstellen 
heterogene 
brugklassen 

8,2 12,0 5,6 13,6 0,0 

Coaching door 
studenten of 
medeleerlingen 

32,7 28,0 38,9 22,7 14,3 

Aanbieden van 
extra oefenstof 

19,1 20,0 11,1 18,2 35,7 

n 110 25 18   22   14     
Getallen geven percentages weer. 
Groepspercentages met verschillende letters (a, b, c) verschillen significant van elkaar (p < 
.05). 
 Meerdere antwoorden mogelijk 

 
  
 
 
 

6.17 In welke mate hebben volgens het management van de school de gevolgen 
van de coronacrisis invloed op het welbevinden van docenten en welke 
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 effecten heeft dat op hun werk? 
  
Tabel 6.66 weerspiegelt hoe groot de zorgen van de schoolleiding is over de 
werkdruk van docenten. Dit verschilt niet per oordeel, regio of steekproefgroep. 
Tabel 6.67 toont deze zorgen vanuit docenten en Tabel 6.68 vanuit besturen. 
 
Tabel  6.66: Hoe groot zijn de zorgen van de schoolleiding over de werkdruk van de 
docenten? 
 Percentage gekozen 
Zeer gering 0,0 
Gering 10,2 
Matig 15,3 
Groot 45,9 
Zeer groot 28,6 
n 98 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tabel  6.67: Hoe groot zijn de zorgen over de werkdruk vanuit de docenten? 
 Percentage gekozen 
Zeer gering 0,0 
Gering 7,2 
Matig 14,4 
Groot 50,5 
Zeer groot 27,8 
n 97 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tabel  6.68: Hoe groot zijn de zorgen over de werkdruk vanuit besturen? 
 Percentage gekozen 
Heel weinig 0,0 
Weinig 1,9 
Noch weinig / noch veel 9,3 
Veel 44,4 
Heel veel 44,4 
Niet van toepassing 0,0 
n 54 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tabel 6.69 geeft aan hoe docenten denken over de ondersteuning vanuit 
schoolleiding. Dit verschilt niet per oordeel, regio of steekproefgroep. 
 
Tabel  6.69: Ervaringen docenten ondersteuning schoolleiding 
 Percentage gekozen 
Helemaal niet 1,8 
Een beetje 6,4 
In redelijke mate 18,2 
In belangrijke mate 38,2 
In zeer belangrijke mate 30,9 
Weet niet/geen mening 4,5 
n 110 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tabel 6.71 geeft aan hoe docenten denken over de ondersteuning vanuit 
schoolleiding. Dit verschilt niet per oordeel, regio of steekproefgroep. 
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Tabel  6.71: Hoe groot is naar schatting het percentage van de groep docenten 
waar het bestuur zich zorgen maakt over het welbevinden? 
 Percentage gekozen 
 tot 5% 17,2 
 tot 25% 48,3 
 tot 50% 10,3 
 tot 75% 13,8 
 t/m 100% 1,7 
Het bestuur heeft hier (nog) onvoldoende zicht 
op 

8,6 

n 58 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tabel 6.72 geeft de knelpunten vanuit de besturen weer, met een uitsplitsing op 
oordeel. 
 
Tabel  6.72: Knelpunten volgens besturen, naar KA1 
 Totaal Oordeel kwaliteitszorg (KA) 

Onvoldoende (a) Voldoende (b) 
Er is sprake van meer 
dan normale uitval 

1,9  2,3  1,8 

Er is sprake van een te 
hoge werkdruk 

4,0  4,5 b  3,8 a 

Er is sprake van 
stressverschijnselen 

3,2  3,7 b  3,0 a 

Het functioneren is 
minder dan normaal 

2,2  2,7 b  1,9 a 

Ontevredenheid 2,1  2,5  2,1 
Afname welbevinden 3,3  3,6  3,1 
n 56 15 31 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
 Schaal 1: Helemaal niet - 5: Zeer groot 
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 7 Resultaten bestuursniveau 

Ook in de bestuursvragenlijst zijn enkele open vragen opgenomen. Hieronder volgt 
een korte samenvatting van de gegeven antwoorden. Per relevante 
onderzoeksvraag verwijzen we terug naar dit stuk. De weergegeven cijfers komen 
uit de bestuursvragenlijst. 
 
Wat is het algemene beeld? 
Besturen geven aan op welke manier zij het onderwijs doorgang hebben laten 
vinden tijdens de (gedeeltelijke) scholensluiting en hoe zij omgegaan zijn met de 
vereiste coronamaatregelen. Ze vertellen over ervaringen rond het 
afstandsonderwijs, wat hun beeld is en welke zorgen ze hebben. Uit analyse komt 
naar voren dat besturen een vooral faciliterende rol hebben gespeeld. Veel besturen 
hebben een crisisteam ingericht en geven aan dat ze continu moesten inspelen op 
veranderende omstandigheden. Dit vereiste intensieve communicatie met de 
scholen en met ouders en leerlingen. Zoals ook uit de gesloten vragen blijkt, maken 
besturen zich zorgen om het welbevinden van leerlingen en van het personeel. 
Besturen geven diverse informatie over hun zicht op de onderwijskwaliteit. Sommige 
besturen geven aan hier nog weinig zicht op te hebben. Andere besturen zeggen dit 
beeld wel te hebben. Ook de mate waarin besturen tevreden zijn over de kwaliteit 
wisselt. Opvallend is dat enkele besturen aangeven dat de uitval of het 
ziekteverzuim onder personeel lager is dan normaal. Ook geven sommige besturen 
aan dat de begeleiding van leerlingen beter is dan normaal, omdat het personeel de 
urgentie ziet van het belang om leerlingen goed te volgen. Uit gesprekken blijkt dat, 
ondanks zorgen, besturen trots zijn op betrokkenheid en flexibiliteit van het 
personeel. 
 
Wat heeft bestuur nodig / opmerkingen van het bestuur? 
Besturen benoemen dat zij graag meer tijd willen om de NPO – gelden in te kunnen 
zetten. Ook zijn er zorgen of met het geld (tijdelijk) extra personeel kan worden 
aangetrokken. Besturen noemen ook zaken die nodig zijn in het onderwijs: meer 
aandacht voor de sociaal-emotionele kant, voor kansengelijkheid en voor 
versterking van het mentoraat. Diverse besturen roepen ook op om de coronacrisis 
niet alleen negatief te zien, maar ook als een kans. In dat verband spreken sommige 
besturen liever over leervertraging dan over achterstand. Daarnaast zijn er besturen 
die hun waardering uitspreken over het onderzoek van de inspectie en het feit dat er 
aandacht is voor het onderwijs in coronatijden. 
  

7.1 Zicht op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van 
leerlingen (kwalificatie, allocatie, socialisatie en persoonsvorming) en de 
daarvan afgeleide onderwijsbehoefte 
  
Voor input uit de open vragen zie de samenvatting aan het begin van dit hoofdstuk. 
 
Tabel 7.1 laat zien waar besturen zorgen hebben, met een uitsplitsing op oordeel. 
Alleen de zorgen omtrent blijvende achterstanden bij groepen leerlingen verschilt 
van elkaar. 
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 Tabel  7.1: Heeft het bestuur zorgen? naar KA1 
 Totaal Oordeel kwaliteitszorg (KA) 

Onvoldoende (a) Voldoende (b) 
Niet kunnen vervangen 
van afwezig personeel 

2,8 2,7 2,7 

Werkdruk 4,3  4,5  4,3 
Vaardigheden 
personeel goed online 
online/hybride 
onderwijs te geven 

2,8  3,1  2,7 

Blijvende 
achterstanden voor 
groepen leerlingen 

3,0  3,5 b  2,7 a 

Groeiende 
kansenongelijkheid 

3,5  3,7  3,3 

Sociale veiligheid 2,7  2,2  2,9 
Welbevinden van 
leerlingen, motivatie, 
sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

4,0  4,3  3,9 

Te weinig effectieve 
onderwijstijd 

2,7  3,1  2,6 

Achterblijvende 
burgerschapsvaardighe
den (socialisatie) 

2,7 2,7 2,6 

Gebrek aan 
praktijk/stages 

3,2 3,2 3,2 

Coronabesmettingen 
onder 
leerlingen/personeel 

3,0 2,9 3,0 

n 37 14 19 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05).Schaal 1-5; heel weing - heel veel 
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 Tabel 7.2 laat zien hoe ernstig besturen de risico’s voor leerlingen inschatten. De 
uitsplitsing naar oordeel verschilt niet significant. 
 
Tabel  7.2: Hoe groot schat het bestuur de ernst van de risico's voor de leerlingen 
in? 
 Gemiddelde 
Achterstanden/ontwikkelingen op vakniveau 2,8 
taal/leesvaardigheid 3,1 
Rekenvaardigheid 2,8 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 3,7 
Welbevinden 3,8 
Motivatie 3,6 
Studievaardigheden 3,1 
Burgerschap 2,8 
n 54 
Getallen geven gemiddelden weer. 
 Schaal = 1: geen risico - 5: zeer groot 

 



 
 
 

 Pagina 88 van 112 

 

  

 

 
 
Tabel 7.3 laat zien voor hoeveel leerlingen het bestuur de omgang met risico’s 
inschat. De uitsplitsing naar oordeel verschilt niet significant. Tabel 7.4 laat zien of 
er ook groepen leerlingen vooruit zijn gegaan tijdens de coronacrisis en Tabel 7.5 
geeft de mate hiervan weer. 
 
Tabel  7.3: Hoe groot schat het bestuur de omgang van leerlingen met risico's in? 
 Gemiddelde 
Achterstanden/ontwikkelingen op vakniveau 1,8 
taal/leesvaardigheid 1,9 
Rekenvaardigheid 1,7 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 2,4 
Welbevinden 2,4 
Motivatie 2,4 
Studievaardigheden 2,0 
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 Tabel  7.3: Hoe groot schat het bestuur de omgang van leerlingen met risico's in? 
Burgerschap 2,4 
n 49 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05).Schaal 1: Enkele leerlingen - 3: De meeste leerlingen 
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 Tabel  7.4: Zijn er ook  (groepen) leerlingen die erop vooruit gegaan zijn tijdens de 
coronacrisis?  
 Percentage gekozen 
Ja, voor minder dan 5% van de leerlingen 16,1 
Ja, voor 5 tot 15% van de leerlingen 42,9 
Ja, voor 15 tot 25% van de leerlingen 10,7 
Ja, voor 25 tot 50% van de leerlingen 8,9 
Ja, voor 50% of meer van de leerlingen 1,8 
Nee 1,8 
Het bestuur heeft hier (nog) geen goed zicht 
op 

17,9 

n 56 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tabel  7.5: In welke mate zijn verschillen tussen (groepen) leerlingen toegenomen?  
 Percentage gekozen 
Helemaal niet 5,4 
Een beetje 19,6 
Redelijke mate 26,8 
Belangrijke mate 32,1 
Zeer belangrijke mate 10,7 
Weet niet / geen mening 5,4 
n 56 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tabel 7.6 toont in hoeverre het bestuur zicht heeft op de uitgevraagde situaties. De 
uitsplitsing naar oordeel verschilt niet significant. 
 
Tabel  7.6: In welke mate is er sprake van de volgende situatie... 
 Gemiddelde 
Het bestuur heeft een werkwijze om de 
gevolgen van de coronacrisis voor de brede 
ontwikkeling van leerlingen/studenten goed in 
beeld te krijgen 

3,0 

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

3,2 

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

3,1 

Het bestuur heeft zicht op de gevolgen voor 
het welbevinden van leerlingen/studenten 3,1 

n 61 
Getallen geven gemiddelden weer. 
 Schaal = 1: Helemaal niet - 5: Zeer belangrijke mate 
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7.2 Maatregelen die besturen nemen in het kader van kwalificatie (inclusief 
toeleiding arbeidsmarkt), allocatie, socialisatie en persoonsvorming 
  
Voor input uit de open vragen zie het begin van dit hoofdstuk. 
 
Tabel 7.7 toont waar de besturen subsidies voor inzetten. De uitsplitsing naar 
oordeel verschilt niet significant. 
 
Tabel  7.7: Hoe zijn de subsities inhaal en ondersteuningsprogramma gebruikt? 
 Percentage gekozen 
Geen subsidie aangevraagd of gekregen 0,0 
Bijles / verlengde schooldag 80,8 
Huiswerkbegeleiding 59,6 
Extra onderwijs tijdens vakantieperiode 46,2 
Examentraining 73,1 
Weet niet / geen mening 0,0 
n 52 
Getallen geven percentages weer. 
 Meerdere antwoorden mogelijk 

 
Tabel 7.8 toont waar de besturen zicht op hebben, naar oordeel. 
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 Tabel  7.8: In welke mate is er sprake van de volgende situatie..., naar KA1 
 Totaal Oordeel kwaliteitszorg (KA) 

Onvoldoende (a) Voldoende (b) 
Het bestuur treft 
maatregelen om het 
onderwijs te laten 
aansluiten bij de 
(onderwijs)behoeften 
van 
leerlingen/studenten 

3,5  3,1 b  3,6 a 

De maatregelen van 
het bestuur zijn 
evidence-informed 

2,5  2,4  2,7 

n 58 16 32 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
 Schaal 1: Helemaal niet - 5: Zeer belangrijke mate 

 

 
  

7.3 Sturing van het bestuur op maatregelen 
  
Tabel 7.9 toont in welke mate er sprake is van een aantal situaties volgens de 
besturen, naar oordeel. 
 
 
 
 



 
 
 

 Pagina 93 van 112 

 

  

 Tabel  7.9: In welke mate is er sprake van de volgende situatie..., naar KA1 
 Totaal Oordeel kwaliteitszorg (KA) 

Onvoldoende (a) Voldoende (b) 
Het bestuur treft 
maatregelen om het 
onderwijs te laten 
aansluiten bij de 
(onderwijs)behoeften 
van 
leerlingen/studenten 

3,5  3,1 b  3,6 a 

Het bestuur heeft 
prioriteiten gesteld met 
betrekking tot 
onderwijs tijdens de 
coronacrisis 

3,6 3,5 3,7 

Het bestuur heeft 
doelen geformuleerd 
die hierbij aansluiten 

2,7 2,6 2,7 

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

2,7 2,7 2,8 

De sturing van het 
bestuur werkt door op 
schoolniveau 

3,7  3,4  3,8 

n 58 16 32 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
 Schaal 1: Helemaal niet - 5: Zeer belangrijke mate 
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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 7.10 laat zien wat het bestuur nodig heeft om het uitvoeren van maatregelen 
mogelijk te maken. Dit verschilt niet significant naar oordeel. 
 
Tabel  7.10: Wat heeft het bestuur nodig, zoals NPO, om de uitvoering van de 
maatregelen voldoende uit te voeren? 
 Percentage gekozen 
Meer fte personeel 66,7 
Scholing van het huidige personeel 50,0 
Structurele extra financiering 35,2 
Kennisdeling op gebied van bewezen goede 
aanpakken (wetenschappelijke kennis) 

40,7 

Kennisdeling op gebied van goede praktijken 
(praktijkkennis) 

38,9 

Samenwerking in de regio 37,0 
Toestemming om tijdelijk te mogen afwijken 
van bepaalde wet- en regelgeving 

24,1 

Niets 1,9 
n 54 
Getallen geven percentages weer. 
 Meerdere antwoorden mogelijk 
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7.5 Invloed van de gevolgen van de coronacrisis op het welbevinden van 
docenten en de effecten hiervan op hun werk 
  
Tabel 7.11 weerspiegelt hoe besturen zich zorgen maken over het welbevinden van 
docenten. Dit verschilt niet significant naar oordeel. 
 
Tabel  7.11: Hoe groot is naar schatting het percentage van de groep docenten 
waar het bestuur zich zorgen maakt over het welbevinden? 
 Percentage gekozen 
 tot 5% 17,2 
 tot 25% 48,3 
 tot 50% 10,3 
 tot 75% 13,8 
 t/m 100% 1,7 
Het bestuur heeft hier (nog) onvoldoende zicht 
op 

8,6 

n 58 
Getallen geven percentages weer. 

 
Tot slot toont Tabel 7.12 waar volgens besturen knelpunten zijn, naar oordeel. 
 
Tabel  7.12: Knelpunten volgens besturen, naar KA1 
 Totaal Oordeel kwaliteitszorg (KA) 

Onvoldoende (a) Voldoende (b) 
Er is sprake van meer 
dan normale uitval 

1,9  2,3  1,8 

Er is sprake van een te 
hoge werkdruk 

4,0  4,5 b  3,8 a 

Er is sprake van 
stressverschijnselen 

3,2  3,7 b  3,0 a 

Het functioneren is 
minder dan normaal 

2,2  2,7 b  1,9 a 

Ontevredenheid 2,1  2,5  2,1 
Afname welbevinden 3,3  3,6  3,1 
n 56 15 31 
Getallen geven gemiddelden weer. 
Groepsgemiddelden met verschillende letters (bv. a en b) zijn significant verschillend van 
elkaar (p < .05). 
 Schaal 1: Helemaal niet - 5: Zeer groot 
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 8 Bijlagen 

 
 

8.1 Leerlingenvragenlijst op itemniveau en aanvulling open antwoorden 
 
Aanvulling vanuit de open vragen 
 
Heb je door corona een andere keuze gemaakt voor het niveau van je 
vervolgopleiding? Zo ja, welke? (examenleerlingen) 
Van de 48 leerlingen die een open antwoord hebben ingevuld waren 23 antwoorden 
gerelateerd aan het feit dat hun keuze qua niveau hetzelfde is gebleven sinds 
corona. 2 leerlingen gaven aan een tussenjaar te nemen en nog 2 leerlingen gaven 
aan geen vervolgopleiding te volgen. 
 
Heb je door corona een andere keuze gemaakt voor het type vervolgopleiding? Zo 
ja, welke? (examenleerlingen) 
Leerlingen geven met name aan dat zij een vervolgopleiding in een andere sector 
zullen volgen (63 leerlingen). Sommige leerlingen geven hierbij expliciet aan dat 
corona de oorzaak hiervoor is, vb. enkele leerlingen zouden eerst een opleiding als 
stewardess kiezen maar hebben hiervan afgezien door de coronacrisis. Daarnaast 
gaf een deel van de leerlingen ook aan dat zij een opleiding op een lager niveau 
zullen volgen dan dat zij voor de coronacrisis hadden voorzien (16 leerlingen). In 
mindere mate gaven leerlingen ook aan dat ze een opleiding op een hoger niveau 
zouden volgen (13 leerlingen). 
 
Waarvan leer jij het meest? 
Heel veel leerlingen hebben hierbij een overig antwoord ingevuld (1777 
antwoorden). Veel van deze leerlingen geven aan dat extra uitleg/begeleiding bij 
vakken (155) en het vaak oefenen (103) best helpt om dingen te leren. Echter, de 
meeste leerlingen geven aan dat het zelfstandig aan de slag gaan met leerstof en 
zelf studeren (333) het meeste effect heeft om ook echt dingen te leren. Daarnaast 
heeft ook een grote groep leerlingen aan dat zij van goede lessen, een goede uitleg 
tijdens de lessen of het überhaupt volgen van de lessen (190) het meeste leren. Als 
laatste wordt het volgen van fysieke lessen, het maken van samenvattingen, hulp 
van ouders en het maken van huiswerk genoemd door leerlingen als positief effect 
op het leren. 
 
Hieronder volgen de achterliggende losse items uit de gemaakte schalen van de 
leerlingvragenlijst, zoals besproken in het hoofdstuk over de leerlingvragenlijst. 
 
Tabel  8.1: Schaal examenjaar: Ik denk dat corona van invloed is op ... 
 Gemiddelde 
... of ik centraal eindexamen mag doen. 2,6     
... hoe goed ik me voorbereid voel op de 
examens. 

2,9     

... hoe goed ik mijn examens kan maken. 2,9     

... het niveau van mijn vervolgopleiding 2,5     
n 1.990 
Getallen geven gemiddelden weer. 
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 Tabel  8.2: Ruwe scores Schaal examenjaar: Ik denk dat corona van invloed is op ... 
 ... of ik centraal 

eindexamen 
mag doen. 

... hoe goed ik 
me voorbereid 

voel op de 
examens. 

... hoe goed ik 
mijn examens 

kan maken. 

... het niveau 
van mijn 

vervolgopleiding 

Helemaal mee 
oneens 

253 145 152 260 

Mee oneens 546 371 403 707 
Mee eens 880 1.026 982 761 
Helemaal mee 
eens 

311 448 453 262 

Totaal 1.990 1.990 1.990 1.990 
 
 

 
 
Tabel  8.3: Schaal examenjaar inzicht: Ik... 
 Gemiddelde 
... weet waar ik goed in ben en waar ik minder 
goed in ben. 

3,2     

... weet bij welke vakken ik achterstand heb 
opgelopen. 

3,1     

... heb er vertrouwen in dat ik slaag. 3,0     

... haal lagere cijfers door corona. 2,5     

...maak me zorgen over de achterstanden die 
ik heb opgelopen door de coronacrisis. 

2,4     

... ben bang dat mijn achterstand niet meer in 
te halen is. 

2,1     

n 1.990 
Getallen geven gemiddelden weer. 
 Let op: niet omgescoord 
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 Tabel  8.4: Ruwe scores Schaal examenjaar inzicht: Ik... 
 ... weet waar 

ik goed in 
ben en waar 

ik minder 
goed in ben. 

... weet bij 
welke vakken 

ik 
achterstand 

heb 
opgelopen. 

... heb er 
vertrouwen 

in dat ik 
slaag. 

... haal lagere 
cijfers door 

corona. 

...maak me 
zorgen over 

de 
achterstande
n die ik heb 
opgelopen 

door de 
coronacrisis. 

Helemaal mee 
oneens 

41 56 96 325 370 

Mee oneens 110 183 298 653 679 
Mee eens 1.188 1.239 1.047 689 667 
Helemaal mee 
eens 

651 512 549 323 274 

Totaal 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 
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 Tabel  8.5: Schaal leerlingen inzicht: Ik... 
 Gemiddelde 
... weet waar ik goed in ben en waar ik minder 
goed in ben. 

3,3     

... weet bij welke vakken ik achterstand heb 
opgelopen. 

3,1     

... heb er vertrouwen in dat ik overga. 3,1     

... haal lagere cijfers door corona. 2,6     

... maak me zorgen over de achterstanden die 
ik heb opgelopen door de coronacrisis. 

2,4     

... ben bang dat mijn achterstand niet meer in 
te halen is. 

2,0     

n 11.038 
Getallen geven gemiddelden weer. 
 Let op: niet omgescoord 

 
Tabel  8.6: Ruwe scores Schaal leerling inzicht, Ik... 
 ... weet 

waar ik 
goed in ben 
en waar ik 

minder 
goed in 

ben. 

... weet bij 
welke 

vakken ik 
achterstan

d heb 
opgelopen. 

... heb er 
vertrouwen 

in dat ik 
overga. 

... haal 
lagere 

cijfers door 
corona. 

... maak me 
zorgen over 

de 
achterstan
den die ik 

heb 
opgelopen 

door de 
coronacrisi

s. 

... ben bang 
dat mijn 

achterstan
d niet meer 
in te halen 

is. 

Helemaal 
mee oneens 

176 313 508 1.770 2.253 3.637 

Mee oneens 555 1.006 1.536 3.470 3.773 4.548 
Mee eens 6.355 6.747 5.144 3.678 3.411 1.879 
Helemaal 
mee eens 

3.952 2.972 3.850 2.120 1.601 974 

Totaal 11.038 11.038 11.038 11.038 11.038 11.038 
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Tabel  8.7: Schaal motivatie: Door corona... 
 Gemiddelde 
... vind ik dat ik het me minder goed lukt om 
nieuwe dingen te leren. 

2,7     

... heb ik minder zin om te leren. 3,0     

... heb ik minder zin gekregen om mijn 
huiswerk te maken. 

3,0     

... ben ik minder gemotiveerd om mijn best te 
doen voor school. 

2,8     

n 13.028 
Getallen geven gemiddelden weer. 
 Let op: niet omgescoord 
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 Tabel  8.8: Ruwe scores Schaal motivatie, Door corona... 
 ... vind ik dat ik 

het me minder 
goed lukt om 

nieuwe dingen 
te leren. 

... heb ik minder 
zin om te leren. 

... heb ik minder 
zin gekregen om 
mijn huiswerk 

te maken. 

... ben ik minder 
gemotiveerd om 

mijn best te 
doen voor 

school. 
Helemaal mee 
oneens 

1.409,0 926,0 947,0 1.498,0 

Mee oneens 3.504,0 2.364,0 2.475,0 3.295,0 
Mee eens 5.211,0 5.273,0 5.053,0 4.338,0 
Helemaal mee 
eens 

2.904,0 4.465,0 4.553,0 3.897,0 

Totaal 13.028,0 13.028,0 13.028,0 13.028,0 
 
 

 
 
Tabel  8.9: Schaal aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling vanuit docent: 
Mijn docenten... 
 Gemiddelde 
... merken het, als ik me niet goed voel. 3,3     
... helpen me, als ze merken dat ik me niet 
goed voel. 

3,3     

... grijpen in, als leerlingen worden gepest. 3,6     

... zorgen ervoor dat de sfeer in de les goed is. 3,2     

... weten door corona minder goed hoe het 
met me gaat. 

3,2     
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 Tabel  8.9: Schaal aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling vanuit docent: 
Mijn docenten... 
... helpen me door corona minder goed 
wanneer ze merken dat het niet goed met me 
gaat. 

2,9     

n 13.029 
Getallen geven gemiddelden weer. 
 Let op: niet omgescoord 

 
Tabel  8.10: Ruwe scores Schaal aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling 
vanuit docent: Mijn docenten... 
 ... merken 

het, als ik 
me niet 

goed voel. 

... helpen 
me, als ze 

merken dat 
ik me niet 
goed voel. 

... grijpen 
in, als 

leerlingen 
worden 
gepest. 

... zorgen 
ervoor dat 
de sfeer in 
de les goed 

is. 

... weten 
door 

corona 
minder 

goed hoe 
het met me 

gaat. 

... helpen 
me door 
corona 
minder 
goed 

wanneer ze 
merken dat 

het niet 
goed met 
me gaat. 

Helemaal 
mee oneens 

840 478 460 270 788 1.721 

Mee oneens 2.668 1.766 1.298 1.374 2.904 4.591 
Mee eens 4.990 6.429 4.867 7.609 4.634 2.844 
Helemaal 
mee eens 

1.041 2.219 3.301 3.213 2.183 855 

Dat weet ik 
niet 

3.490 2.137 3.103 563 2.520 3.018 

Totaal 13.029 13.029 13.029 13.029 13.029 13.029 
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Tabel  8.11: Schaal aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling vanuit mentor: 
Mijn mentor... 
 Gemiddelde 
... merkt het, als ik me niet goed voel. 3,3     
... helpt me, als hij/zij merkt dat ik me niet 
goed voel. 

3,4     

... zorgt ervoor dat ik extra hulp krijg als dat 
nodig is. 

3,4     

... weet door corona minder goed hoe het met 
me gaat. 

3,0     

... helpt me door corona minder goed wanneer 
hij/zij merkt als het niet goed met me gaat. 

2,8     

n 13.029 
Getallen geven gemiddelden weer. 
 Let op: niet omgescoord 
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 Tabel  8.12: Ruwe scores Schaal aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling 
vanuit mentor: Mijn mentor... 
 ... merkt het, 

als ik me niet 
goed voel. 

... helpt me, 
als hij/zij 

merkt dat ik 
me niet goed 

voel. 

... zorgt 
ervoor dat ik 

extra hulp 
krijg als dat 

nodig is. 

... weet door 
corona 

minder goed 
hoe het met 

me gaat. 

... helpt me 
door corona 
minder goed 

wanneer 
hij/zij merkt 
als het niet 

goed met me 
gaat. 

Helemaal mee 
oneens 

585 403 263 1.136 2.164 

Mee oneens 1.701 999 755 3.707 4.856 
Mee eens 5.599 6.052 5.910 4.269 2.521 
Helemaal mee 
eens 

2.945 3.878 5.135 1.467 814 

Dat weet ik 
niet 

2.199 1.697 966 2.450 2.674 

Totaal 13.029 13.029 13.029 13.029 13.029 
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 Tabel  8.13: Schaal leren sociaal-emotionele ontwikkeling voor corona: Voor corona 
leerde je bij ons op school ... 
 Gemiddelde 
... goed met elkaar om te gaan. 2,9     
... om mijn eigen mening te geven. 2,9     
... bij ruzies een oplossing te vinden waar 
iedereen tevreden mee is. 

2,7     

... dat het belangrijk is om respect te hebben 
voor mensen met een andere cultuur of ander 
geloof. 

3,1     

... dat discrimineren verkeerd is. 3,1     

... dat iedereen voor zijn mening mag 
uitkomen. 

3,1     

... praten over dingen uit het nieuws (zoals het 
milieu, vluchtelingen, corona). 

3,0     

n 9.336 
Getallen geven gemiddelden weer. 
 Let op: niet omgescoord 

 
Tabel  8.14: Ruwe scoresSchaal leren sociaal-emotionele ontwikkeling voor corona: 
Voor corona leerde je bij ons op school ... 
 ... goed 

met 
elkaar om 
te gaan. 

... om 
mijn 
eigen 

mening te 
geven. 

... bij 
ruzies een 
oplossing 
te vinden 

waar 
iedereen 
tevreden 
mee is. 

... dat het 
belangrijk 

is om 
respect te 

hebben 
voor 

mensen 
met een 
andere 

cultuur of 
ander 
geloof. 

... dat 
discrimine

ren 
verkeerd 

is. 

... dat 
iedereen 
voor zijn 
mening 

mag 
uitkomen. 

... praten 
over 

dingen uit 
het 

nieuws 
(zoals het 

milieu, 
vluchtelin

gen, 
corona). 

Helemaal 
mee 
oneens 

480 452 622 361 345 374 440 

Mee 
oneens 

1.458 1.338 2.229 943 922 1.004 1.396 

Mee eens 5.970 5.861 5.407 5.274 5.258 5.613 5.472 
Helemaal 
mee eens 

1.428 1.685 1.078 2.758 2.811 2.345 2.028 

Totaal 9.336 9.336 9.336 9.336 9.336 9.336 9.336 
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Tabel  8.15: Schaal leren sociaal-emotionele ontwikkeling sinds corona: Sinds het 
begin van corona leer je bij ons op school of in de online lessen  ... 
 Gemiddelde 
... goed met elkaar om te gaan. 2,7     
... om mijn eigen te mening geven. 2,8     
... bij ruzies een oplossing te vinden waar 
iedereen tevreden mee is. 

2,7     

... dat het belangrijk is om respect te hebben 
voor mensen met een andere cultuur of ander 
geloof. 

3,0     

... dat discrimineren verkeerd is. 3,0     

... dat iedereen voor zijn mening mag 
uitkomen. 

3,0     

... praten over dingen uit het nieuws (zoals het 
milieu, vluchtelingen, corona). 

2,9     

n 13.028 
Getallen geven gemiddelden weer. 
 Let op: niet omgescoord 
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Tabel  8.16: Ruwe scores Schaal leren sociaal-emotionele ontwikkeling sinds 
corona: Sinds het begin van corona leer je bij ons op school of in de online lessen  
... 
 ... goed 

met 
elkaar om 
te gaan. 

... om 
mijn 

eigen te 
mening 
geven. 

... bij 
ruzies een 
oplossing 
te vinden 

waar 
iedereen 
tevreden 
mee is. 

... dat het 
belangrijk 

is om 
respect te 

hebben 
voor 

mensen 
met een 
andere 

cultuur of 
ander 
geloof. 

... dat 
discrimine

ren 
verkeerd 

is. 

... dat 
iedereen 
voor zijn 
mening 

mag 
uitkomen. 

... praten 
over 

dingen uit 
het 

nieuws 
(zoals het 

milieu, 
vluchtelin

gen, 
corona). 

Helemaal 
mee 
oneens 

1.024 810 1.043 709 724 682 785 

Mee 
oneens 

3.017 2.445 3.512 1.755 1.738 1.768 2.203 

Mee eens 7.317 7.800 6.960 7.252 7.047 7.579 7.252 
Helemaal 
mee eens 

1.670 1.973 1.513 3.312 3.519 2.999 2.788 

Totaal 13.028 13.028 13.028 13.028 13.028 13.028 13.028 
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Tabel  8.17: Schaal Sociale veiligheid - voor: Vóór corona ... 
 Gemiddelde 
... werd ik gepest op school. 1,2     
... werd ik uitgescholden of belachelijk 
gemaakt op school. 

1,3     

... werd ik gediscrimineerd op school. 1,2     

... was ik bang voor andere leerlingen op 
school. 

1,3     

... voelde ik me veilig op school. 3,2     
n 9.335 
Getallen geven gemiddelden weer. 
 Let op: niet omgescoord 
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 Tabel  8.18: Ruwe scores Schaal Sociale veiligheid - voor: Vóór corona ... 
 ... werd ik 

gepest op 
school. 

... werd ik 
uitgescholde

n of 
belachelijk 
gemaakt op 

school. 

... werd ik 
gediscrimine

erd op 
school. 

... was ik 
bang voor 

andere 
leerlingen op 

school. 

... voelde ik 
me veilig op 

school. 

Helemaal mee 
oneens 

7.849 7.209 7.795 7.339 728 

Mee oneens 1.116 1.411 1.150 1.398 665 
Mee eens 277 587 289 474 4.268 
Helemaal mee 
eens 

93 128 101 124 3.674 

Totaal 9.335 9.335 9.335 9.335 9.335 
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Tabel  8.19: Schaal Sociale veiligheid - sinds: Sinds het begin van corona ... 
 Gemiddelde 
... ben ik gepest op school. 1,2     
... ben ik uitgescholden of belachelijk gemaakt. 1,3     
... ben ik gediscrimineerd. 1,2     
... ben ik bang voor andere leerlingen. 1,2     
... voel ik me veilig op school. 3,1     
n 13.028 
Getallen geven gemiddelden weer. 
 Let op: niet omgescoord 

 
Tabel  8.20: Ruwe scores Schaal Sociale veiligheid - sinds: Sinds het begin van 
corona ... 
 ... ben ik 

gepest op 
school. 

... ben ik 
uitgescholde

n of 
belachelijk 
gemaakt. 

... ben ik 
gediscrimine

erd. 

... ben ik 
bang voor 

andere 
leerlingen. 

... voel ik me 
veilig op 
school. 

Helemaal mee 
oneens 

11.043 10.172 11.032 10.636 1.143 

Mee oneens 1.587 1.815 1.527 1.778 1.087 
Mee eens 293 869 349 485 6.206 
Helemaal mee 
eens 

105 172 120 129 4.592 

Totaal 13.028 13.028 13.028 13.028 13.028 
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