
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Politieke Barometer Onderwijs 

Meting april 2013 
Vertrouwen in kabinet en bewindslieden en politieke voorkeur 

Wetsvoorstel centrale eindtoets 

Plan van aanpak tegen pesten 

Sluiting kleine scholen 

 
Van 16 tot en met 21 april 2013 hebben we onder directeuren en leerkrachten uit het 

basisonderwijs onderzoek verricht naar vier actuele thema’s. We hebben een 

representatieve respons gerealiseerd van 270 directeuren en 306 leerkrachten in het 

basisonderwijs. 

 

We zien onder meer dat: 

- het vertrouwen van directeuren en leerkrachten in het kabinet Rutte II en in 

de minister Jet Bussemaker in vergelijking met november 2012 is gedaald 

(van respectievelijk 72% naar 62% en van 79% naar 55%); 

- het vertrouwen in de staatssecretaris Sander Dekker (die het basisonderwijs 

in zijn portefeuille heeft) sterk is gedaald: van 81% naar 48%; 

- met name de PvdA en (in minder mate) het CDA steun verliezen, de SP en 

met name D66 juist steun winnen. 

- ruim driekwart (77%) van de directeuren en leerkrachten vindt dat scholen 

niet verplicht moeten worden om de Cito-eindtoets te gebruiken, maar dat ze 

ook moeten kunnen kiezen voor een andere eindtoets (is conform het 

wetsvoorstel van de staatssecretaris).  

- ruim een tiende (12%) van de directeuren en leerkrachten verwacht dat het 

plan van aanpak tegen pesten van de staatssecretaris zeker of waarschijnlijk 

effect zal hebben.  

- een ruime meerderheid (80%) van de directeuren en leerkrachten (zeer) 

negatief is het advies van de Onderwijsraad om scholen met minder dan 100 

leerlingen met ingang van 2019 te sluiten. 

 



 

 

1. Vertrouwen in kabinet Rutte II en bewindslieden en politieke voorkeur 
 
 

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

bewindslieden. Hieronder volgen de resultaten waarbij we de directeuren en leerkrachten die geen mening 

hebben, buiten beschouwing hebben gelaten. 

 

Vertrouwen in het kabinet 
Het vertrouwen in het kabinet Rutte II is afgenomen. In november 2012 had nog 72% van de directeuren en 

leerkrachten vertrouwen in het kabinet of gaven ze het Kabinet nog het voordeel van de twijfel. Bij de huidige 

meting is dat teruggelopen naar 62%.  

 

 
 
 

  

11%

5%

61%

57%

12%

17%

16%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

November 2012

April 2013

Vertrouwen in het kabinet Rutte II

Wel vertrouwen Neutraal, wel het voordeel van de twijfel Neutraal, niet het voordeel van de twijfel Geen vertrouwen



 

 

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

leerkrachten 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 55% van de directeuren en leerkrachten in het basisonderwijs. 

 
 

 
 
 
 

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

Wetenschap, loopt sterk terug. Het vertrouwen is gedaald van 81% naar 48%. De groep die geen vertrouwen heeft 

in de staatsecretaris (geen vertrouwen: 30%; niet het voordeel van de twijfel: 22%) is daarmee groter dan de groep 

die wel vertrouwen heeft in de staatsecretaris (wel vertrouwen: 5%; het voordeel van de twijfel: 43%). 

 

 
 
 

8%

3%

71%

52%

12%

17%

9%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

November 2012

April 2013

Vertrouwen in Jet Bussemaker, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wel vertrouwen Neutraal, wel het voordeel van de twijfel Neutraal, niet het voordeel van de twijfel Geen vertrouwen

4%

5%

77%

43%

12%

22%

7%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

November 2012

April 2013

Vertrouwen in Sander Dekker, de staatssecretaris van OCW

Wel vertrouwen Neutraal, wel het voordeel van de twijfel Neutraal, niet het voordeel van de twijfel Geen vertrouwen



 

 

Van de leerkrachten en directeuren vindt 3% dat de staatssecretaris, Sander Dekker, de juiste beleidsprioriteiten 

stelt wat betreft het basisonderwijs. De helft van de leerkrachten en directeuren vindt dat hij niet de juiste 

prioriteiten stelt. Iets minder dan de helft heeft geen oordeel over de prioriteitstelling van de staatssecretaris.  

 

 

 

Uit de gegeven toelichtingen blijkt dat de directeuren en leerkrachten relatief vaak de volgende toelichtingen 

hebben gegeven over het beleid van de staatsecretaris: 

- er wordt te weinig aandacht besteed aan de werkdruk in het primair onderwijs; 

- er is teveel aandacht aan bezuinigingen; 

- er te vaak veranderingen in het onderwijs zijn/worden opgelegd door het ministerie.  
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Politieke voorkeur 
We hebben leerkrachten en directeuren gevraagd op welke partij ze nu zouden stemmen (als er nu Tweede 

Kamerverkiezingen zouden zijn). De zetelverdeling is in de onderstaande tabel weergegeven (april 2013), evenals 

de zetelverdeling volgens de meting van november 2012 jl. (november 2012). 

 

We zien dat met name de PvdA (en in mindere mate het CDA) veel zetels zou verliezen. Deze zetels gaan met 

name naar de SP en D66. De huidige regering van VVD en PvdA zou, als het aan de leerkrachten en directeuren 

in het basisonderwijs zou liggen, in plaats van de huidige 79 zetels (in de huidige Tweede Kamer) kunnen 

rekenen op 37 zetels. 

 
 

 november 2012 april 2013 

VVD 16 14 

PvdA 32 23 

PVV 3 3 

SP 26 34 

CDA 22 15 

D66 19 33 

ChristenUnie 17 14 

GroenLinks 1 5 

SGP 5 4 

Partij voor de Dieren 7 0 

50PLUS 2 5 

Totaal 150 150 

 

  



 

 

2. Wetsvoorstel centrale eindtoets 
 
 

Onlangs heeft staatssecretaris Sander Dekker een wetsvoorstel ingediend met betrekking tot de centrale eindtoets.  

Dit wetsvoorstel bevat een aantal onderdelen. We hebben in kaart gebracht wat de houding van directeuren en 

leerkrachten is ten aanzien van de vier onderdelen van het wetsvoorstel.  

 

 

Onderdeel 1: alle basisschoolleerlingen moeten een eindtoets maken 
Bijna de helft (49%) van de directeuren en leerkrachten is het eens het onderdeel van het wetsvoorstel dat alle 

basisschoolleerlingen een eindtoets moeten maken. Bijna vier op de tien (39%) is het niet eens met dit onderdeel 

van het wetsvoorstel. 

 

 
 
 
 
Onderdeel 2: Scholen zijn niet verplicht de Cito-eindtoets te gebruiken, maar kunnen ook 

kiezen voor een andere eindtoets. 
Ruim driekwart (77%) van de directeuren en leerkrachten is het eens met het onderdeel van het wetsvoorstel dat 

scholen niet verplicht zijn om de Cito-eindtoets te gebruiken, maar dat ze ook kunnen kiezen voor een andere 

eindtoets. 
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Onderdeel 3 van het wetsvoorstel - Het schooladvies over het type voortgezet onderwijs dat 

het beste bij een leerling past, is voortaan leidend 

Een ruime meerderheid van 84% vindt dat het schooladvies over het type onderwijs dat het beste bij een leerling 

past, voortaan leidend moet zijn.  

 

 
 

 

 

Onderdeel 4 van het wetsvoorstel - Scholen moeten het schooladvies heroverwegen als de 

score op de eindtoets wijst op een hoger niveau dan het schooladvies aangeeft 
Het laatste onderdeel dat we hebben voorgelegd gaat over de vraag of het schooladvies heroverwogen moet 

worden als de score op de eindtoets op een hoger niveau wijst dan het schooladvies aangeeft. De resultaten laten 

een verdeeld beeld zien. Zo is 39% is het niet eens met dit onderdeel van het wetsvoorstel. Aan de andere kant is 

38% het wel eens met dit onderdeel van het wetsvoorstel. 
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Oordeel over het wetsvoorstel centrale eindtoets 
We hebben leerkrachten en directeuren gevraagd een eindoordeel te geven over het wetsvoorstel van 

staatssecretaris Dekker met betrekking tot de centrale eindtoets. De leerkrachten en directeuren zijn verdeeld. Zo 

is 29% (zeer) positief over het wetsvoorstel. Een bijna gelijk deel (28%) is (zeer) negatief. Ruim een derde is noch 

positief, noch negatief.  

 

 
 

De belangrijkste toelichtingen van de directeuren en leerkrachten op hun oordeel over het wetsvoorstel zijn: 

− het advies van de basisschool moet zwaarder wegen dan de toets; 

− de eindtoets is een momentopname, dus er moet naar de ontwikkeling van de leerlingen worden gekeken. 
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3. Plan van aanpak tegen pesten 
 
 

Mede naar aanleiding van de recente zelfdodingen van de leerlingen Tim Ribberink en Fleur Bloemen hebben 

staatssecretaris Dekker en Kinderombudsman Marc Dullaert een plan van aanpak ontwikkeld tegen pesten. Het 

plan van aanpak bevat verschillende onderdelen. We hebben in kaart gebracht wat de houding van directeuren 

en leerkrachten is ten aanzien van de vier onderdelen van het plan van aanpak.  

 

 

Onderdeel 1 van het plan van aanpak: de klachtenregeling 
De klachtenregeling is het eerste onderdeel van het plan van aanpak en komt er als volgt uit te zien: klachten over 

pesten moet de school zelf oplossen, in eerste instantie de leraar en in tweede instantie de schoolleider. De 

Kinderombudsman staat klaar voor ouders en leerlingen met klachten over pesten die zich niet gehoord voelen 

door de school. 

 

Bijna tweederde (63%) van de directeuren en leerkrachten staat positief tegenover het eerste onderdeel van het 

plan van aanpak. Circa een zevende staat negatief tegenover dit onderdeel. 
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Onderdeel 2 van het plan van aanpak: keuze voor bewezen effectieve methode 
Staatssecretaris Dekker gaat een wetsvoorstel indienen in de Tweede Kamer waarmee de verantwoordelijkheid 

van de school voor het voorkomen van pesten in de wet wordt verankerd. Scholen worden verplicht om pesten 

aan te pakken en daarbij te kiezen voor een bewezen effectieve methode. 

 

De resultaten ten aanzien van het tweede onderdeel van het plan van aanpak zijn enigszins verdeeld.  Van de 

scholen staat 43% positief tegenover het voorstel om scholen te verplichten bij de aanpak van pesten te kiezen 

voor een bewezen effectieve methode. Aan de andere kant staat 26% hier negatief tegenover.  

 

 

 

Onderdeel 3 van het plan van aanpak: onderzoek effectiviteit van bestaande methodes 
Het derde onderdeel van het plan van aanpak is dat de komende tijd onderzoek wordt gedaan naar de 

effectiviteit van verschillende bestaande methodes die gericht zijn op het voorkomen van pesten. We hebben 

hierover drie vragen gesteld. 

 

Circa tweederde van de directeuren en leerkrachten heeft goed of enigszins zicht op de bestaande methodes die 

gericht zijn op het voorkomen van pesten.  
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Bijna de helft (46%) van de directeuren en leerkrachten heeft goed of enigszins zicht op welke methodes gericht 

op het voorkomen van pesten effectief zijn en welke niet. Iets meer dan de helft (54%) heeft geen zicht op welke 

methodes effectief zijn. 

 

 
 

 

Staatssecretaris Dekker laat de komende tijd onderzoek doen naar de effectiviteit van verschillende bestaande 

methodes die gericht zijn op het voorkomen van pesten. Een meerderheid (73%) van de directeuren en 

leerkrachten verwacht dat dit onderzoek zeker of misschien bruikbare resultaten oplevert.  
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Oordeel over het plan van aanpak tegen pesten 
We hebben directeuren en leerkrachten gevraagd een oordeel te geven over het plan van aanpak van 

staatsecretaris Dekker en de Kinderombudsman Marc Dullaert met betrekking tot pesten. We hebben gevraagd of 

ze verwachten dat met het plan van aanpak het pesten ook feitelijk wordt tegengegaan. Ruim een tiende (12%) 

verwacht zeker of zeer waarschijnlijk dat met het plan van aanpak het pesten daadwerkelijk wordt tegengegaan. 

Ruim vier op de tien (41%) geeft aan dat het misschien zal werken. Een iets hoger percentage (42%) verwacht dat 

het plan van aanpak het pesten waarschijnlijk of zeker niet zal tegengaan. 

 

 
 

De belangrijkste toelichtingen van de directeuren en leerkrachten ten aanzien van het plan van aanpak zijn: 

− scholen kunnen niet alleen het pesten tegengaan, ook de ouders en de omgeving van de kinderen hebben een 

rol hierin; 

− aanpak tegen pesten blijft maatwerk, dat is niet van bovenaf regelen. 
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4. Sluiting van kleine scholen 
 
 

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) komt binnenkort met een plan voor de kleine scholen. Dekker wil met 

zijn plan voorkomen dat scholen in gebieden met dalende leerlingenaantallen willekeurig gaan ‘omvallen’ en dat 

in die gebieden helemaal geen (goed) onderwijs meer gegeven kan worden. De Onderwijsraad heeft Dekker 

onlangs geadviseerd om scholen met minder dan 100 leerlingen met ingang van 2019 te sluiten. 

 

Een ruime meerderheid (80%) staat hier (zeer) negatief tegenover. Van de directeuren en leerkrachten is 6% (zeer) 

positief over de plannen. Uit analyse blijkt dat 93% van de directeuren en leerkrachten die werkzaam is op een 

school met minder dan 100 leerlingen negatief is over de plannen. 

 

 
 

 

De belangrijkste toelichtingen van directeuren en leerkrachten ten aanzien van het plan om kleine scholen te 

sluiten, zijn: 

− het sluiten van scholen is negatief voor de leefbaarheid in dorpen;  

− er moet niet naar de schoolgrootte, maar naar de kwaliteit van de scholen worden gekeken als criterium om 

een school al dan niet te sluiten. 

 
 
 
 

De Politieke Barometer Onderwijs wordt twee 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 
 ©  DUO Onderwijsonderzoek – april 2013 
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het plan om scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten?  
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