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Over het EenVandaag Opiniepanel
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden
vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen
onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes
variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over
het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van
2012. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan
een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70
procent van de panelleden.
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Over dit onderzoek
In samenwerking met CNV Onderwijs voert EenVandaag grootschalig onderzoek uit onder
basisschoolleraren. De resultaten in dit bericht komen uit een onderzoek dat is gehouden
van 19 februari tot en met 2 maart 2018. Aan dit onderzoek deden 2.219 leraren mee,
waarvan 633 leraren die (voorlopig) schooladvies geven in groep 7 en 8. De respondenten
komen voort uit de ledendatabase van CNV Onderwijs en zijn via e-mail uitgenodigd deel
te nemen aan een online vragenlijst. De resultaten zijn na respons gewogen op leeftijd en
geslacht. De software van dit onderzoek is van Vision Critical.
In dit onderzoek vragen we diverse keren door op een specifieke doelgroep. In dit rapport
is per vraag aangegeven wat de basis is.
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Samenvatting
Driekwart leraren groep 7 en 8 onder druk van ouders om schooladvies
Driekwart van de leraren wordt door ouders onder druk gezet om hun kind een zo hoog
mogelijk schooladvies te geven. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag en CNV
Onderwijs onder een representatieve groep van ruim 2.000 basisschoolleraren. Eenvijfde
(21%) heeft wel eens een advies aangepast als gevolg van die druk.
In de afgelopen weken hebben alle leerlingen van groep 7 en 8 hun advies voor het
voortgezet onderwijs gekregen. Sinds 2015 is dat advies van de leraar leidend. Daarvoor
gaf de score van de eindtoets, zoals de Cito, de doorslag. Hoewel de grootste groep
leraren (47%) het huidige systeem prefereert, blijkt de druk van ouders een belastende
bijkomstigheid voor leraren.
“Net-niet-kinderen"
Onvrede van ouders is meer regel dan uitzondering in het basisonderwijs. Negen op de
tien leraren van groep 7 en 8 (89%) hebben recent meegemaakt dat ouders het niet eens
zijn met het door hen gegeven schooladvies. Vooral een vmbo-advies roept weerstand op
bij ouders: "Een ouder die per se wil dat zijn kind naar de havo gaat, want het vmbo is in
zijn ogen minderwaardig. 'Net-niet-kinderen' noemde hij ze”, aldus een leraar.
Intimidatie, bedreiging en chantage
Het aandringen van ontevreden ouders kan vergaande vormen aannemen. Bij 53 procent
van de leraren die schooladvies geven nam die druk meer dan eens grensoverschrijdende
vormen aan. Deze groep krijgt veelvuldig te maken met schelden of schreeuwen (59%),
intimidatie via de schoolleiding (42%) of intimiderende mails (38%). Maar ook bedreiging
(13%) en chantage (4%) komen geregeld voor.
Ouders als klanten
Een kwart van de leraren die met druk te maken heeft, zegt onvoldoende ondersteund te
worden door het schoolbestuur. Deze leraren lichten toe dat de schoolleiding niet altijd
onvoorwaardelijk achter hen kan staan door het commerciële oogmerk van de school. Een
leraar daarover: “Mijn directie doet echt ook zijn best. Maar het is soms lastig. Het zijn je
klanten... je wil liever geen conflict met ouders.” 63 procent geeft aan wel voldoende
steun van de leiding te krijgen.
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Druk op basisschoolleraren
In hoeverre zijn ouders betrokken bij de leerprestaties van uw leerlingen?
Redelijk/zeer betrokken: 91%
Niet zo/helemaal niet betrokken: 9%
Weet niet / geen mening: 0%
Alleen leraren waarbij ouders redelijk/zeer betrokken zijn >
Hoe ervaart u over het algemeen de betrokkenheid van ouders bij de
leerprestaties van leerlingen?
Redelijk/zeer positief: 90%
Niet zo/helemaal niet: 10%
Weet niet / geen mening: 0%
Alle leraren >
In hoeverre heeft u de afgelopen twee schooljaren druk ervaren door ouders van
leerlingen op uw werk als leraar?
Heel veel: 6%
Redelijk veel: 32%
Niet zo veel: 52%
Helemaal geen: 10%
Weet niet / geen mening: 0%
Waarover proberen ouders van kinderen zoal druk op uit te oefenen? Is er een
aspect van uw werk als docent waar het vooral over gaat?
1 VO-advies
2 Leermethodes
3 Extra aandacht voor hun kind
Alle leraren >
Is de druk van ouders op leraren in de afgelopen vijf jaar naar uw idee
toegenomen, gelijk gebleven op afgenomen?
Toegenomen: 68%
Gelijk gebleven: 24%
Afgenomen: 1%
Weet niet / geen mening: 7%
Alle leraren >
Heeft u in de afgelopen twee schooljaren wel eens druk van ouders ondervonden
die u als grensoverschrijdend heeft ervaren?
Meerdere malen: 10%
Enkele keer: 45%
Nooit: 43%
Weet niet / geen mening: 2%
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Alleen leraren groep 7/8:
Meerdere malen: 9%
Enkele keer: 44%
Nooit: 45%
Weet niet / geen mening: 2%
Indien meerdere malen/enkele keer grensoverschrijdende druk >
Met welke vormen grensoverschrijdende druk door ouders van leerlingen heeft u
de afgelopen twee schooljaren te maken gehad?
Verbale intimidatie (schelden, schreeuwen): 59%
Omkoping: 1%
Chantage: 4%
Bedreiging: 13%
Intimidatie via schoolleiding: 42%
Fysieke intimidatie (duwen, slaan, schoppen): 1%
Intimidatie via e-mail: 38%
Intimidatie via sociale media: 9%
Vernieling van eigendommen: 1%
Anders: 11%
Weet niet / geen mening: 5%
Alleen leraren die druk ervaren >
In welke mate heeft de druk vanuit ouders invloed op uw werk als leraar?
Zeer/Redelijk veel: 77%
Niet zo/helemaal niet: 23%
Weet niet / geen mening: 0%
Alleen leraren die druk ervaren >
Welke gevolgen heeft de druk vanuit ouders op uw werk voor uw persoonlijk? U
kunt meerdere antwoorden selecteren.
Ik heb minder plezier in mijn werk: 69%
Ik functioneer minder goed in mijn werk: 22%
Ik overweeg om te stoppen als docent: 25%
Ik functioneer minder goed in mijn privéleven: 20%
Ik meld mij vaker ziek: 3%
Andere gevolgen: 16%
De druk heeft geen persoonlijk gevolgen: 13%
Weet niet / geen mening: 4%
Alleen leraren groep 7/8 die druk ervaren:
Ik heb minder plezier in mijn werk: 70%
Ik functioneer minder goed in mijn werk: 19%
Ik overweeg om te stoppen als docent: 24%
Ik functioneer minder goed in mijn privéleven: 19%
Ik meld mij vaker ziek: 2%
Andere gevolgen: 16%

5

De druk heeft geen persoonlijk gevolgen: 15%
Weet niet / geen mening: 2%
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Druk over schooladvies
Alleen leraren groep 7/8 die schooladvies geven >
Heeft u in de afgelopen twee schooljaren wel eens meegemaakt dat een ouder
het niet eens is met het (voorlopige) schooladvies dat u gegeven heeft? Zo ja, in
welke mate gebeurt dat doorgaans?
Ja, vaak: 4%
Ja, regelmatig: 19%
Ja, soms: 66%
Nee, nooit: 9%
Weet niet / geen mening: 2%
Leraren groep 7/8 die schooladvies geven >
In hoeverre heeft u de afgelopen twee schooljaren druk van ouders ervaren om
een (voorlopig) schooladvies dat u gaf aan te passen?
Ja, vaak: 2%
Ja, regelmatig: 14%
Ja, soms: 59%
Nee, nooit: 21%
Weet niet / geen mening: 4%
Alleen leraren groep 7/8 die schooladvies geven >
Heeft u wel eens een (voorlopig) schooladvies aangepast naar aanleiding van
druk van ouders?
Ja, vaak: 0%
Ja, regelmatig: 1%
Ja, soms: 20%
Nee, nooit: 75%
Weet niet / geen mening: 4%
Alle leraren >
Wat zou volgens u leidend moeten zijn om te bepalen naar welk voortgezet
onderwijs leerlingen van groep 8 doorstromen?
Eindtoets: 1%
Schooladvies: 47%
Leerlingvolgsysteem: 37%
Anders: 14%
Weet niet / geen mening: 1%
Leraren groep 7/8 die schooladvies geven> Merkt u dat de druk is toegenomen,
gelijk gebleven of afgenomen sinds het advies van de leerkracht leidend is (in
plaats van een eindtoets)?
Toegenomen: 34%
Gelijk gebleven: 41%
Afgenomen: 2%
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Weet niet / geen mening: 23%

Ondersteuning schoolleiding
Alle leraren die druk ervaren > Krijgt u naar uw mening voldoende ondersteuning
vanuit de leiding van uw school om druk van ouders op leraren tegen te gaan?
Ja: 56%
Nee: 31%
Weet niet / geen mening: 13%
Leraren groep 7/8 die druk ervaren > Krijgt u naar uw mening voldoende
ondersteuning vanuit de leiding van uw school om druk van ouders op
leraren tegen te gaan?
Ja: 63%
Nee: 24%
Weet niet / geen mening: 13%
Hoe wordt er bij u op school omgegaan met druk van ouders op leraren?
Er zit een collega bij het eindgesprek: 13%
Bij potentieel lastige gesprekken schuift een collega of schoolleider aan: 62%
Anders: 10%
Niets: 10%
Weet niet / geen mening: 5%
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