
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Politieke Barometer Onderwijs 

Meting september 2013 

Nationaal Onderwijsakkoord 

Vertrouwen in kabinet en bewindslieden en politieke voorkeur 

 

 
Van 23 tot en met 25 september 2013 hebben we onder directeuren en leraren uit het 

basisonderwijs en voortgezet onderwijs onderzoek verricht naar hun houding ten 

aanzien van het Nationaal Onderwijsakkoord en hun vertrouwen in het kabinet. We 

hebben een representatieve respons gerealiseerd van 289 directeuren en 314 leraren 

in het basisonderwijs en 180 directeuren en 433 leraren in het voortgezet onderwijs. 

 

We zien onder meer dat: 

- directeuren en leraren binnen zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs 

het Nationaal Onderwijsakkoord niet geloofwaardig vinden (binnen het 

basisonderwijs vindt 18% het akkoord geloofwaardig, binnen het voorgezet 

onderwijs 10%); 

- er geen vertrouwen is in de afspraken binnen het Nationaal 

Onderwijsakkoord om de regel- en werkdruk te verlagen en om leraren te 

ontlasten van administratieve rompslomp en werkdruk; 

- 11% van het basisonderwijs en 6% van het voorgezet onderwijs (expliciet) 

positief is over het Nationaal Onderwijsakkoord, respectievelijk 33% en 61% 

is er (expliciet) negatief over; 

- het vertrouwen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in het 

kabinet Rutte II in vergelijking met november 2012 gedaald is 

(basisonderwijs van 73% naar 52%, voortgezet onderwijs van 68% naar 37%); 

- het vertrouwen in zowel minister Jet Bussemaker als in staatssecretaris 

Sander Dekker sterk gedaald is, binnen het voortgezet onderwijs is de daling 

in vertrouwen het grootst; 

- met name D66 veel steun wint binnen zowel het basisonderwijs als het 

voorgezet onderwijs. 



 

 

1.  Nationaal Onderwijsakkoord 
 
 

Onlangs is met de Stichting van het Onderwijs een Nationaal Onderwijsakkoord gesloten. We hebben in kaart 

gebracht wat de houding van directeuren en leraren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is ten aanzien 

van het Nationaal Onderwijsakkoord. 

 

 

Geloofwaardigheid van het Nationaal Onderwijsakkoord 

Van alle directeuren en leraren in het basisonderwijs vindt 18% het Nationaal Onderwijsakkoord geloofwaardig, 

40% vindt het Nationaal Onderwijsakkoord (helemaal) niet geloofwaardig.  

Binnen het voortgezet onderwijs vindt 10% het Nationaal Onderwijsakkoord geloofwaardig en zegt 61% het 

(helemaal) niet geloofwaardig te vinden. 

 

 

 
Verschillen tussen directeuren en leraren 

Directeuren binnen het voortgezet onderwijs zijn vaker van mening dat het Nationaal Onderwijsakkoord 

geloofwaardig is dan leraren binnen het voortgezet onderwijs (25% van de directeuren is het (helemaal) eens met 

de stelling tegenover 9% van de leraren). 
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Vervanging van de huidige bapo-regeling 

Binnen het basisonderwijs vindt 42% van de directeuren en leraren het goed dat de huidige bapo-regeling wordt 

vervangen voor een nieuwe regeling die gericht is op duurzame inzetbaarheid van zowel jong als ouder 

personeel, 34% vindt het niet goed. 

Van de directeuren en leraren in het voortgezet onderwijs vindt 27% het goed dat de huidige bapo-regeling 

vervangen wordt en 59% vindt het niet goed. 

 

 

 
Verschillen tussen directeuren en leraren 

Directeuren binnen het voortgezet onderwijs zijn het vaker eens met deze stelling dan leraren binnen het 

voortgezet onderwijs (65% van de directeuren is het (helemaal) eens met de stelling tegenover 25% van de 

leraren). 
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Extra geld van OCW voor jonge leraren 

Van alle directeuren en leraren in het basisonderwijs zegt 59% dat de school het extra geld dat ze volgend jaar 

van OCW krijgen om jonge leraren in dienst te kunnen houden en nemen, hard nodig heeft. 

Binnen het voortgezet onderwijs is 51% van de directeuren en leraren het met deze stelling eens. 

 

 

 

Verschillen tussen directeuren en leraren 

Directeuren binnen zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs zijn het vaker eens met deze stelling 

dan leraren binnen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (respectievelijk 34% en 30% van de directeuren in 

het basis- en voortgezet onderwijs is het helemaal eens met deze stelling tegenover respectievelijk 14% en 12% 

van de leraren in het basis- en voortgezet onderwijs). 
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Afspraken om de regel- en werkdruk van leraren aan te pakken 

De meerderheid van de directeuren in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs is het oneens met de 

stelling ‘ik heb vertrouwen in de afspraken die zijn gemaakt om de regel- en werkdruk van leraren aan te 

pakken’. Binnen het basisonderwijs heeft 68% hier geen vertrouwen in, binnen het voortgezet onderwijs heeft 

83% er geen vertrouwen in. 

 

 

 

Verschillen tussen directeuren en leraren 

Leraren in het voortgezet onderwijs hebben minder vertrouwen in de afspraken over werkdruk dan directeuren 

in het voortgezet onderwijs (40% van de leraren en 19% van de directeuren heeft er helemaal geen vertrouwen 

in). 
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Ontlasting van administratieve rompslomp en werkdruk 

Ook hebben directeuren en leraren er geen vertrouwen in dat ze door het Nationaal Onderwijsakkoord worden 

ontlast van administratieve rompslomp en werkdruk. Binnen het basisonderwijs heeft 76% van de directeuren en 

leraren er geen vertrouwen in, binnen het voortgezet onderwijs is dit 85%. 

 

 

 

Verschillen tussen directeuren en leraren 

Er zijn geen significante verschillen tussen directeuren en leraren in het basis- en voortgezet onderwijs. 
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Het Nationaal Onderwijsakkoord als een substantiële investering in de kwaliteit van het 

onderwijs 

Binnen het basisonderwijs ziet 11% van de directeuren en leraren het Nationaal Onderwijsakkoord als een 

substantiële investering in de kwaliteit van het onderwijs, 48% ziet dit niet zo. 

Binnen het voortgezet onderwijs ziet 5% van de directeuren en leraren het Nationaal Onderwijsakkoord als een 

substantiële investering in de kwaliteit van het onderwijs en ziet 73% dit niet zo. 

 

 

 
Verschillen tussen directeuren en leraren 

Er zijn geen significante verschillen tussen directeuren en leraren in het basis- en voortgezet onderwijs. 
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Oordeel over het Nationaal Onderwijsakkoord 

Van alle directeuren en leraren in het basisonderwijs is 11% positief over het Nationaal Onderwijsakkoord. 

Binnen het voortgezet onderwijs is 6% positief. De groep die (zeer) negatief is over het Nationaal 

Onderwijsakkoord is duidelijk groter: binnen het basisonderwijs is 36% (zeer) negatief over het Nationaal 

Onderwijsakkoord, binnen het voortgezet onderwijs is 61% er (zeer) negatief over. 

 

 

 

Verschillen tussen directeuren en leraren 

Directeuren in het voortgezet onderwijs staan vaker positief tegenover het Nationaal Onderwijsakkoord dan 

leraren in het voortgezet onderwijs (21% van de directeuren is positief tegenover 6% van de leraren). 

 

De belangrijkste toelichtingen van de directeuren en leerkrachten op hun oordeel over het Nationaal 

Onderwijsakkoord zijn: 

 Eerst zien dan geloven; 

 Werkdruk wordt niet minder; 

 Het is een sigaar uit eigen doos; 

 BAPO afschaffen is een slechte zaak. 
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Oordeel over opstelling van de AOb om het onderwijsakkoord niet te ondertekenen 

We hebben leerkrachten en directeuren gevraagd wat ze vinden van de opstelling van de AOb om het 

onderwijsakkoord niet te ondertekenen. Binnen het basisonderwijs heeft 71% van de directeuren en leraren hier 

(erg veel) begrip voor, 12% heeft er weinig tot geen begrip voor en 17% heeft hierover geen mening. 

Binnen het voortgezet onderwijs heeft 82% (erg veel) begrip voor de opstelling van de AOb, 13% heeft er weinig 

tot geen begrip voor en 6% heeft hierover geen mening. 

 

 

 
Verschillen tussen directeuren en leraren 

Directeuren in het voortgezet onderwijs hebben minder begrip voor de opstelling van de AOb dan leraren in het 

voortgezet onderwijs. Van de directeuren heeft 53% weinig tot geen begrip voor de opstelling van de AOb, van 

de leraren in het voortgezet onderwijs heeft 11% hier weinig tot geen begrip voor. 
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2.  Vertrouwen in kabinet Rutte II en bewindslieden en politieke voorkeur 
 
 

We hebben in kaart gebracht wat het vertrouwen van directeuren en leraren is in het kabinet en de twee 

bewindslieden. Hieronder volgen de resultaten waarbij we de directeuren en leraren die geen mening hebben, 

buiten beschouwing hebben gelaten. Wanneer er significante verschillen zijn tussen directeuren en leraren 

worden deze onder de grafiek besproken. 

 

Vertrouwen in het kabinet 

Het vertrouwen in het kabinet Rutte II is sinds november 2012 afgenomen. In het basisonderwijs is de groep 

directeuren en leraren die (zeer) veel vertrouwen heeft in het kabinet Rutte II gedaald van 12% in november 2012 

naar 3% in september 2013. De groep die (helemaal) geen vertrouwen in het kabinet heeft, is gestegen van 16% in 

november 2012 naar 30% in september 2013. 

Ook in het voorgezet onderwijs is het percentage directeuren en leraren dat (zeer) veel vertrouwen heeft in het 

kabinet Rutte II teruggelopen, van 14% in 2012 naar 3% in 2013. De groep die (helemaal) geen vertrouwen in het 

kabinet heeft, is gestegen van 23% in 2012 naar 47% in 2013. 
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Vertrouwen in de minister 

Ook het vertrouwen in minister Jet Bussemaker is gedaald. In november 2012 had 79% van de directeuren en 

leraren in het basisonderwijs vertrouwen in haar of kreeg ze het ‘voordeel van de twijfel’. Op dit moment heeft ze 

het vertrouwen of het voordeel van de twijfel van 56% van de directeuren en leraren in het basisonderwijs. 

In het voortgezet onderwijs is de daling van het vertrouwen in de minister sterker. In november 2012 had 73% 

vertrouwen in haar of gaf haar het voordeel van de twijfel. In september 2013 is dit teruggelopen naar 32%. De 

helft (50%) van de directeuren en leraren in het voorgezet onderwijs heeft op dit moment (helemaal) geen 

vertrouwen in de minister. 

 

 

 

Verschillen tussen directeuren en leraren 

Directeuren binnen het voorgezet onderwijs hebben wat meer vertrouwen in minister Jet Bussemaker dan leraren 

binnen het voorgezet onderwijs (respectievelijk 55% van de directeuren en 31% van de leraren heeft vertrouwen 

in de minister). 
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Vertrouwen in de staatssecretaris 

Het vertrouwen van directeuren en leraren in Sander Dekker, de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, loopt ook terug. Binnen het basisonderwijs is het vertrouwen gedaald van 81% in november 2012 

naar 54% in september 2013.  

Binnen het voortgezet onderwijs had in november 2012 71% van de directeuren en leraren nog vertrouwen in de 

staatssecretaris of gaf hem het voordeel van de twijfel. In september 2013 is dit gedaald naar 32%. Bijna de helft 

(47%) van de directeuren en leraren in het voorgezet onderwijs heeft op dit moment (helemaal) geen vertrouwen 

in de staatssecretaris. 

 

 

 
Verschillen tussen directeuren en leraren 

Directeuren binnen het basisonderwijs hebben wat minder vertrouwen in Sander Dekker dan leraren binnen het 

basisonderwijs (respectievelijk 57% van de directeuren en 45% van de leraren heeft geen vertrouwen in de 

staatssecretaris). 
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Dit kabinet is goed voor het onderwijs in het algemeen 

Van alle directeuren en leraren in het basisonderwijs is 8% van mening dat dit kabinet goed is voor het onderwijs 

in het algemeen, 50% is het hier mee oneens. In november 2012 was 37% van het basisonderwijs het oneens met 

deze stelling. 

Binnen het voortgezet onderwijs onderschrijft op dit moment 3% de stelling dat het kabinet goed is voor het 

onderwijs in het algemeen, terwijl 74% het oneens is met deze stelling. In november 2012 was 7% van mening dat 

het kabinet goed was voor het onderwijs in het algemeen, 43% was het er destijds niet mee eens. 

 

 

 

Verschillen tussen directeuren en leraren 

Leraren binnen het voortgezet onderwijs zijn het minder vaak eens met de stelling dat het kabinet goed is voor 

het onderwijs in het algemeen dan directeuren in het voortgezet onderwijs (75% van de leraren is het hiermee 

oneens tegenover 55% van de directeuren). 
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Politieke voorkeur 

We hebben leraren en directeuren gevraagd op welke partij ze nu zouden stemmen (als er nu Tweede 

Kamerverkiezingen zouden zijn). De zetelverdeling volgens directeuren en leraren in het basis- en voortgezet 

onderwijs is in de onderstaande tabel weergegeven (september 2013), evenals de zetelverdeling volgens de 

metingen van november 2012. 

 

 

 
Basisonderwijs Voortgezet onderwijs 

TK verkiezingen 
sept. 2012 

 november 2012 september 2013 november 2012 september 2013  

VVD 16 14 13 12 41 

PvdA 32 10 15 16 38 

PVV 3 7 3 4 15 

SP 26 20 38 21 15 

CDA 22 18 27 5 13 

D66 19 43 29 62 12 

ChristenUnie 17 21 13 8 5 

GroenLinks 1 6 1 13 4 

SGP 5 3 5 3 3 

Partij voor de 
Dieren 

7 3 6 2 2 

50PLUS 2 5 0 4 2 

Totaal 150 150 150 150 150 

 

  



 

 

3. Opzet en steekproefkader 
 
 

Het onderzoek werd online uitgevoerd. We hebben gebruik gemaakt van onze Online Panels Directeuren en 

Leerkrachten Basisonderwijs. Deze representatieve panels (naar onder meer regio, denominatie en schoolgrootte) 

tellen 750 directeuren en circa 3.400 leerkrachten van basisscholen. De panelleden benaderen we periodiek voor 

deelname aan online onderzoek. Afspraak met de panelleden is dat we ze uitsluitend benaderen voor 

onderwijsrelevant onderzoek. 

 

De Online Panels Directeuren en Leerkrachten Basisonderwijs zijn representatief naar de kenmerken 

schoolgrootte (uitgedrukt in het aantal leerlingen), denominatie (katholiek, openbaar, protestants-christelijk en 

overig) en naar regio (Nielsen-indeling en naar de indeling die OCW hanteert: Noord, Midden en Zuid). 

 

Voor het onderzoek onder directeuren en docenten in het voortgezet onderwijs is gebruik gemaakt van onze 

onderwijsdatabase met gegevens van functionarissen in het voortgezet onderwijs. Hieruit werd een a-selecte 

steekproef getrokken van 1.200 directeuren en 2.500 docenten. 

 

Onderzoeksgroepen en respons 

 

Onderzoeksgroep Netto respons – aantal respondenten 
(% respons) 

Leraren basisonderwijs 314 (40%) 

Directeuren basisonderwijs 289 (40%) 

Leraren voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) 433 (17%) 

Directeuren voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) 180 (15%) 

Totale gerealiseerde netto-steekproef 1.216 (23%) 

 

 

De netto respons hebben we vergeleken met de (werkelijke) populatie voor de variabelen denominatie, grootte en 

regio van de school. Verschillen tussen de netto respons en de populatie werden door middel van een herweging 

geëlimineerd. Voorts werd een correctie uitgevoerd waarbij de verhouding directieleden / leraren in 

overeenstemming werd gebracht met de populatie. 

De resultaten in dit rapport zijn afgerond op hele getallen. Daardoor kan het voorkomen dat de verschillende 

antwoordcategorieën niet altijd optellen tot 100 procent. 

  



 

 

 
 

De Politieke Barometer Onderwijs wordt twee tot drie keer per jaar uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek.   

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vincent van Grinsven, directeur van DUO 

Onderwijsonderzoek. 

 

Tel:  030 – 2631080 

E-mail:  v.van.grinsven@duo-onderwijsonderzoek.nl 
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