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Impact coronamaatregelen op het onderwijs: 
hogere werkdruk, lager welzijn 

Praktijkuitvraag onder onderwijsprofessionals

De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor het onderwijs. Het NRO vroeg leraren en andere 
onderwijsprofessionals in het po, vo en mbo met welke vragen zij zitten en welke thema’s op hun 
school spelen in relatie tot de maatregelen. In deze publicatie zijn de belangrijkste resultaten weer-
gegeven. De meest genoemde thema’s zijn werkdruk en het welzijn van leraren en leerlingen.
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Met de praktijkuitvraag is in juni 2020 begonnen. In de periode daarvoor moest het onderwijs vanwege de 
coronamaatregelen in korte tijd veel aanpassingen doorvoeren. 

Op 16 maart 2020 sloten alle scholen. Op 11 mei gingen de basisscholen weer open, aanvankelijk wel met 
een halve bezetting. Op 2 juni 2020 openden de middelbare scholen weer. In het hoger onderwijs en het 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vonden lessen tot de zomer zo veel mogelijk online plaats.

Meeste reacties uit het basisonderwijs

Het is duidelijk dat de coronamaatregelen veel impact hebben op het onderwijs. Maar wat daarbij de grootste 
knelpunten, vragen en thema’s zijn, was vooralsnog niet bekend. Daardoor was onderzoek naar effectieve 
oplossingen niet mogelijk. 

Professionals uit de onderwijssectoren po, vo, en mbo zijn daarom benaderd om een online vragenlijst in te 
 vullen. In juni en juli 2020 deden ruim driehonderd onderwijsprofessionals dat. Onderwijsprofessionals in het 
ho zijn via een andere weg benaderd.  

figuur 1. aantal respondenten per onderwijstype
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De vragenlijst is vooral ingevuld door professionals uit het basisonderwijs (po, 227 reacties). De resultaten in 
deze publicatie zijn dan ook vooral op die sector van toepassing.1 

Een kleiner deel van de respondenten werkt in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo, 54) en (voortgezet) 
speciaal onderwijs ((v)so, 23). Omdat slechts enkele professionals uit het voortgezet onderwijs de vragenlijst 
invulden, is deze sector niet meegenomen in de analyse. 

Respondenten uit het po en (v)so zijn voornamelijk leraren. Uit het mbo vulden vooral andere professionals de 
vragenlijst in, zoals teamleiders, opleidingsmanagers en directeuren.

1 Voor de leesbaarheid is in deze publicatie gekozen voor terminologie die aansluit bij het po. Waar gesproken wordt over leraren en leer-
lingen, worden ook docenten en studenten uit het mbo bedoeld.

https://www.nro.nl/bijeenkomsten/nro-symposium-hoger-onderwijs-nieuwe-richtingen-na-de-pandemie
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Werkdruk en welzijn vaakst genoemd

De respondenten is gevraagd welke drie thema’s het meest spelen op hun school. Daarbij konden ze kiezen uit 
twaalf thema’s (zie figuur 2).2

figuur 2. belangrijkste thema’s rond de coronamaatregelen volgens respondenten
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Ruim twee derde van de respondenten (204) selecteerde het thema ‘werkdruk en welzijn leraren’. Ook het wel-
zijn van leerlingen vinden veel respondenten (165) belangrijk. Daarnaast werd het thema ‘onderwijskwaliteit; 
professionele ontwikkeling docenten’ meer dan honderd keer (124) gekozen.

Bij elk geselecteerde thema kon men een toelichting (signaal) geven of een vraag stellen. Het vervolg van deze 
publicatie gaat in op de acht meest genoemde thema’s. Bij elk thema worden signalen besproken die minstens 
vijf keer zijn genoemd. Ook zijn de vragen weergegeven die minstens drie keer zijn gesteld.3

De vier overige thema’s komen kort aan bod in een aparte paragraaf.

Enkele vragen uit het veld snel beantwoord
Via de Kennisrotonde van het NRO is een beperkt aantal kennisvragen uit de praktijk direct beantwoord. 
Voorbeelden zijn vragen over de effecten van zomerscholen en verlengde schooltijd, over afstandsleren en 
over motivatie in tijden van afstandsonderwijs.

2 Zie voor de volledige formulering per thema de online vragenlijst. 
3 Voor vragen is een lagere drempelwaarde gekozen omdat respondenten relatief weinig vragen hebben gesteld, terwijl die het meest 

relevant zijn voor vervolgonderzoek. 

http://www.kennisrotonde.nl
https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2020/05/Zomerscholen-en-verlengde-schooltijd-2.pdf
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/afstandsleren-wat-werkt-wel-en-wat-niet/
https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2020/04/Motivatie-bij-coronacrisis-2.pdf
https://www.nro.nl/nieuws/welke-onderwijsvragen-heeft-u-nu
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Thema 1: Werkdruk en welzijn leraren

figuur 3. belangrijkste signalen rond werkdruk en welzijn van leraren
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Een groot aantal respondenten (124) geeft aan dat de coronamaatregelen leiden tot een hogere werkdruk en 
overvraging van leraren – terwijl die werkdruk ook zonder maatregelen al hoog is. Ook melden relatief veel 
respondenten (31) dat onderwijsprofessionals angst hebben om corona te krijgen. Dit komt doordat de maat-
regelen volgens respondenten in de praktijk niet goed zijn na te leven. 

Een deel van de onderwijsprofessionals (13) noemt het lesgeven in halve klassen prettig. Leraren pakten dit ook 
goed aan, wordt gezegd. Tot slot signaleren respondenten (9) dat de werkdruk hoger werd omdat leraren klaar 
moesten staan voor ouders.

Vragen thema 1:
• Hoe houden we de werkdruk in de hand (de rest van het schooljaar)? Hoe organiseren we pauzes voor 

 leraren? (3)

Thema 2: Welzijn leerlingen

figuur 4. belangrijkste signalen rond het welzijn van leerlingen
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Volgens veel respondenten (55) hebben de coronamaatregelen een negatieve invloed op het welzijn van leer-
lingen. Ook wordt gesignaleerd (12) dat corona en de coronamaatregelen spanning veroorzaken in de klas. 
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Daarnaast geven respondenten (12) aan dat het onvoldoende lukt om te zien hoe het met alle leerlingen gaat 
en/of om ondersteuning te bieden die daarop aansluit. 

Professionals uit het (v)so (5) signaleren dat leerlingen toen ze thuis moesten blijven de veilige situatie op 
school misten. 

Positieve geluiden zijn er opnieuw (net als bij thema 1, werkdruk en welzijn leraren) over het werken met halve 
klassen. Volgens enkele respondenten (5) vergrootte dat het welzijn van leerlingen.

Een deel van de respondenten (12) geeft aan dat de school al actie onderneemt om het welzijn van leerlingen 
te vergroten. De school peilt dan bijvoorbeeld regelmatig hoe het met leerlingen gaat.

Vragen thema 2:
• Hoe houd je zicht op het welzijn van leerlingen met afstandsonderwijs? (6)
• Wat is de invloed van de coronacrisis (en het gemis van sociale contacten) op het welzijn en de leer

resultaten van leerlingen? (4)

Thema 3: Onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling  
van docenten

5. belangrijkste signalen rond onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten
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Verschillende respondenten (15) geven aan dat het lastig is of veel tijd kost om de voortgang/leerlijn van leer-
lingen te volgen en daar vervolgens een goed aanbod voor te creëren. Dit sluit aan bij opmerkingen bij thema 
2 (welzijn leerlingen). Relatief vaak (14) wordt gesignaleerd dat de leertijd en/of (effectieve) instructie voor 
leerlingen sowieso zijn verminderd door digitaal onderwijs of door coronamaatregelen op school. 
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Ook geven respondenten (10) aan dat de professionele ontwikkeling van leraren stilstaat of is uitgesteld.

Sommige respondenten (5) vinden dat de onderwijskwaliteit onder druk staat of is afgenomen. Andere (5) zien 
leerachterstanden of vinden dat de lesstof is weggezakt. 

Vragen thema 3:
• Wat is het gevolg van gemiste lesuren voor de leeropbrengsten? (6)
• Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis (gevolgen van wel of geen ondersteuning ouders, het effect 

van digitale instructie et cetera)? (4)

Thema 4: Toegankelijkheid/kansengelijkheid

figuur 6. belangrijkste signalen rond toegankelijkheid/kansengelijkheid
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De kansenongelijkheid en de verschillen tussen leerlingen zijn door de coronamaatregelen toegenomen, 
geven relatief veel respondenten (18) aan. Een kleiner aantal (6) signaleert leerachterstanden bij zwakke leer-
lingen.

Respondenten noemen verschillende oorzaken voor de toegenomen kansenongelijkheid. Vele (44) signaleren 
dat ouders geen goede ondersteuning kunnen bieden, bijvoorbeeld door meertaligheid, een lage opleiding, 
werk of geldgebrek. Ook is meerdere keren (14) opgemerkt dat thuis leermiddelen ontbreken. 
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Thema 5: Kennis van leraren en/of leerlingen over digitaal leren

figuur 7. belangrijkste signalen rond de kennis/vaardigheden van leraren en/of leerlingen 
over digitaal leren en de middelen die scholen hebben
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Een aantal respondenten ziet problemen ontstaan doordat leraren (18) of ouders (8) onvoldoende ICT-vaardig 
zijn. Daarnaast wordt aangegeven dat er een gebrek is aan digitale middelen, of dat digitale middelen niet 
up-to-date zijn. Ook dit probleem speelt zowel op school (8) als thuis (7). 

Enkele respondenten (7) vinden wel dat scholen en leraren in korte tijd veel hebben geleerd over digitaal leren. 

Thema 6: Organisatie van de school en administratieve lasten

figuur 8. belangrijkste signalen rond de organisatie van de school en administratieve lasten
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Veel respondenten (39) signaleren dat het niet altijd lukt om de coronamaatregelen na te leven of dat dit veel 
tijd vraagt van scholen. Hierdoor wordt de werkdruk (zie thema 1) hoger en/of blijven andere zaken liggen. 
Volgens respondenten werkt het belemmerend als de maatregelen steeds veranderen. 

Net als bij het thema ‘werkdruk’ wordt ook hier genoemd (5) dat contact met ouders veel tijd kost en intensief is. 

Vraag thema 6:
• Hoe organiseer je het onderwijs (op de lange termijn) met de coronamaatregelen? (6)
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Thema 7: Kansen digitaal leren voor kwaliteitsverbetering

figuur 9. belangrijkste signaal rond de kansen van digitaal leren voor kwaliteitsverbetering
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Relatief veel respondenten (15) in het basisonderwijs vinden dat het onderwijs de ervaringen met digitaal 
leren moet vasthouden en doorontwikkelen. Ook onderwijsprofessionals uit het het mbo (12) signaleren dat 
een aanzet is gemaakt om digitaal onderwijs de komende jaren structureel een plek te geven.

Vragen thema 7:
• Hoe houden scholen vast wat ze geleerd hebben? Hoe voorkomen we terugval? Hoe kunnen we door

ontwikkelen? (8)
• Op welke manier kan digitaal onderwijs in de toekomst bijdragen aan kwaliteit van onderwijs (hoe in 

te richten, welke eisen stelt dit aan docenten en studenten)? (4)
• Kunnen we in de toekomst het lerarentekort (gedeeltelijk) opvangen door digitaal onderwijs? (3)

Thema 8: Mogelijkheden afstandsonderwijs voor thuiszitters

10. belangrijkste signalen rond de mogelijkheden van afstandsonderwijs voor thuiszitters
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Professionele ontwikkeling leerkracht onder druk

Minder leertijd/instructie voor leerlingen

Volgen voortgang/leerlijn leerlingen lastig

Thema 3

Halve klassen hebben positief e�fect op leerlingen

Leerlingen missen veilige situatie op school ((v)so)

Coronamaatregelen geven spanning in klas

Er wordt aandacht gegeven aan welzijn

Het is lastig om te zien hoe het met leerlingen gaat

Corona hee�t negatieve impact op welzijn

0 10 20 30 40 50 60

0 10 20 30 40 50 60

0 10 20 30 40 50 60

0 10 20 30 40 50 60

0 10 20 30 40 50 60

0 10 20 30 40 50 60

Enkele respondenten (5) geven aan dat fulltime lesgeven moeilijk valt te combineren met thuiszittende kinde-
ren. Ook signaleren sommige respondenten (5) een gebrek aan digitale middelen thuis.

Vragen thema 8:
• Hoe combineer je fulltime lesgeven met kinderen die nog thuiszitten? Wat doet dit met de kwaliteit 

en met de werkdruk? (5)
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Overige thema’s

Bij het thema ‘financiën’ (32 keer genoemd) geeft een relatief groot aantal respondenten (16) aan dat het veel 
geld kost om de coronamaatregelen na te leven en onderwijs te blijven geven. Zij noemen onder meer kosten 
voor zeeppompjes, schoonmaakmiddelen, afzetlint, laptops en bellen.

Bij het thema ‘wegvallen van overgangsnormen/eindtoets/examen’ (21) is geen enkel signaal minstens vijf keer 
genoemd.

Het thema ‘aansluiting arbeidsmarkt/stage’ (15) speelt alleen in het mbo. Bijna twee derde van de responden-
ten die dit thema selecteerden geeft aan dat mogelijkheden voor stageplekken wegvallen. Dit bemoeilijkt 
beroepspraktijkvorming in bepaalde sectoren.

Bij het thema ‘doorstroom’ (8) uiten sommige respondenten (7) uit het basisonderwijs zorgen over de overstap 
naar het voortgezet onderwijs of over vieringen in groep 8.

Input voor onderzoek, beleid en praktijk

Onderwijsprofessionals die hun ervaringen met de coronamaatregelen willen delen, kunnen dat nog steeds 
doen via de online vragenlijst. Kennisvragen kunnen daarnaast worden gesteld op de Kennisrotonde. De Kennis-
rotonde kent een spoedprocedure waardoor coronagerelateerde vragen snel worden beantwoord.

Het NRO gebruikt alle signalen en vragen om te bepalen welke vragen met onderzoek beantwoord moeten 
worden en welke (corona)onderzoeken mogelijk opgestart kunnen worden. Goed coronagerelateerd onderzoek 
moet bijdragen aan betere oplossingen in de praktijk.  

De resultaten van de praktijkuitvraag worden – via deze publicatie – gedeeld met diverse partijen in het 
onderwijsveld. Het gaat daarbij onder meer om leraren en schoolleiders, beleidsmakers van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), onderwijsonderzoekers en professionals die het onderwijs onder-
steunen. Zij kunnen de signalen en vragen gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan op scholen. 

Heeft u vragen over coronagerelateerd  
onderwijsonderzoek? Wij horen graag van u!

Website:  www.nro.nl/corona
E-mail:  info@nro.nl

https://www.nro.nl/welke-onderwijsvragen-heeft-u-nu
https://www.kennisrotonde.nl/
https://www.nro.nl/corona-gerelateerd-onderwijsonderzoek
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