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Over het EenVandaag Opiniepanel
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 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
2017. 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.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Tweede landelijke lerarenstaking
12 december 2017

Over dit onderzoek
Aan het onderzoek deden 920 ouders mee met kinderen op de basisschool uit het
EenVandaag Opiniepanel. Het onderzoek vond plaats van donderdag 7 tot en met
dinsdag 11 december 2017. Het onderzoek is na weging representatief voor zes
variabelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Lisette van Vliet:
lisette.van.vliet@eenvandaag.nl
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1. Samenvatting
Ouders: minder begrip voor tweede landelijke lerarenstaking
1 op 5 ouders komt in de problemen met opvang
Vandaag staken veel basisschoolleraren voor de tweede keer dit jaar omdat ze ontevreden
zijn met de werkdruk en de hoogte van hun salaris. Ouders met kinderen op de
basisschool hebben dit keer minder begrip voor de staking, blijkt uit een gewogen peiling
van EenVandaag onder 1.000 ouders. Waar in september nog 85 procent van de ouders
achter de eerste landelijke staking stond, is dit nu gedaald naar 62 procent.
Ouders die wél begrip tonen voor de staking stellen dat het tijd wordt dat we als
maatschappij investeren in goed onderwijs. Zo stelt een ouder: 'Zij die staken komen op
voor het recht van kinderen om goed onderwijs te krijgen. Rutte verkondigt in de media
dat hij goed onderwijs wil, maar er volgen dus te weinig daden. Daarom is de staking(en)
van groot belang.' In een peiling die EenVandaag in september hield stelden zes op de tien
(62%) ouders de werkdruk en grote klassen op hun eigen basisschool te herkennen.
'Leraren moeten blij zijn'
Ouders die weinig begrip hebben zeggen dat leraren best blij mogen zijn met wat ze
inmiddels bereikt hebben. Het kabinet heeft 430 miljoen toegezegd om de werkdruk te
verlagen (de leraren wilden 500 miljoen) en 270 miljoen euro om de salarissen te
verhogen (de leraren wilden 900 miljoen). Een ouder zegt hierover: 'Als je net 700 miljoen
euro hebt gekregen om de problemen concreet op te lossen mag je in je handen klappen:
geen enkele andere groep krijgt dit van de overheid.' Sommige ouders vinden het ook niet
terecht dat leraren nu het probleem op hun afschuiven. 'Ik ben er zelfs erg boos over!',
aldus een ouder. 'Op deze manier dwing je geen zaken af, zeker niet in een sector waar
het gaat om kinderen. Lobby dan beter in plaats van het over de schutting van de ouders
te gooien.'
1 op de vijf ouders (20%) stelt in de problemen te zijn gekomen met de opvang. Soms zat
de BSO vol, schrijven ze. En vaak bracht de opvang ook extra kosten met zich mee. 'Drie
kinderen, deze dag kost me zo'n 150 euro,' aldus een ondervraagde.
Salaris mag omhoog
Circa een derde (34%) van de ouders die deelnamen aan het onderzoek geven aan dat de
270 miljoen euro die het kabinet heeft vrijgemaakt om de salarissen te verhogen,
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voldoende is. Hiermee kunnen de salarissen ongeveer 3% stijgen. Een meerderheid (58%)
vindt echter dat de salarissen verder verhoogd moeten worden. Ze vinden dat de zwaarte
van het vak van leraar op de basisschool minimaal gelijk ligt aan dat van de middelbare
school. En dus zou de beloning ook in het verlengde moeten liggen.
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2. Ouders over landelijke staking
Leraren basisonderwijs
We stellen u nu enkele vragen over de lerarenstaking van komende week. De leraren in
het basisonderwijs zijn ontevreden over de werkdruk en hun salaris. Daarom hebben ze op
5 oktober al gestaakt en gaan ze nu opnieuw staken op 12 december.
De onderwijsvakbonden willen vanaf volgend jaar 500 miljoen euro voor de verlaging van
de werkdruk. Het nieuwe kabinet komt daar deels aan tegemoet: niet vanaf volgend jaar,
maar in 2021 komt er 430 miljoen euro beschikbaar.
De basisschoolleraren willen ook 900 miljoen euro extra voor salarissen, zodat hun salaris
meer gelijk loopt met leraren in het voortgezet onderwijs. Ze hebben hetzelfde
opleidingsniveau, maar verdienen minder dan leraren in het voortgezet onderwijs. Het
kabinet heeft 270 miljoen euro toegezegd voor loonsverhoging (zo’n 3 procent). Veel
basisschoolleraren vinden dit te weinig omdat hiermee de salarissen niet gelijk getrokken
kunnen worden.
Vindt u dat het nieuwe kabinet op deze manier voldoende, te veel of te weinig
investeert in het basisonderwijs?
Te veel:

2%

Voldoende:

28%

Te weinig:

68%

Weet niet / geen mening:

2%

In hoeverre heeft u er begrip voor dat leraren opnieuw gaan staken op 12
december?
Wel begrip:

62%

Geen begrip:

37%

Weet niet / geen mening:

1%
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Komt u in de problemen met de opvang van uw kind(eren) die op de basisschool
zitten doordat er gestaakt wordt op 12 december?
Ja:

20%

Nee:

80%

Weet niet / geen mening:

0%

De basisschoolleraren willen 900 miljoen euro extra voor salarissen, zodat hun salaris
meer gelijk loopt met leraren in het voortgezet onderwijs. Het kabinet heeft 270 miljoen
euro toegezegd voor loonsverhoging (zo’n 3 procent). Veel basisschoolleraren vinden dit te
weinig omdat hiermee de salarissen niet gelijk getrokken kunnen worden.
Wat vindt u dat er nu moet gebeuren met de salarissen van basisschoolleraren?
Deze huidige loonsverhoging van 3 procent is voldoende:

34%

De salarissen moeten verder verhoogd worden:

59%

Weet niet / geen mening:

7%

Vindt u in principe dat de salarissen van leraren op de basisschool wel of niet
even hoog moeten zijn als die van leraren op de middelbare school?
De salarissen moeten wel even hoog zijn:

60%

De salarissen hoeven niet even hoog te zijn:

34%

Weet niet / geen mening:

6%

Er zijn estafette-acties aangekondigd voor 2018, als het kabinet geen extra geld toezegt.
Eén van de voorstellen is om iedere maand in een andere provincie een dag te staken.
In hoeverre zou u er begrip voor hebben als leraren volgend jaar iedere maand in
een andere provincie een dag gaan staken?
Veel begrip:

58%

Weinig begrip:

36%

Weet niet / geen mening:

6%
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