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• Studie- en professionaliseringsuren worden op dit moment voornamelijk fysiek ingevuld

Gemiddeld hebben leerkrachten 5,5 studiedagen. 70% vult deze volledig fysiek in, 20% doet dit deels online en 6% volledig online. Professionaliseringsuren 

worden vaker online ingevuld. Gemiddeld heeft men 2,1 uur per week welke 39% volledig online invult, 47% deels online en deels fysiek en 4% volledig online. 

• Een groot aantal leerkrachten verwacht achterstanden onder leerlingen

Circa driekwart (73%) van de leerkrachten verwacht leerachterstand vanwege het thuisonderwijs door Corona. Waarvan 9% grote achterstanden verwacht en 

66% verwacht een ‘kleine’ achterstand.

• Niet alle leerlingen zullen leerachterstanden hebben

Het grootste deel van (66%) verwacht dat maximaal 20% van zijn/haar leerlingen een leerachterstand zal hebben. Bijna een kwart is pessimistischer en 

verwacht bij 20 tot 40% van de leerlingen achterstanden. 

• Circa 5 extra lesdagen nodig om achterstanden in te halen. 

46% verwacht tussen de 1 en 9 lesdagen nodig te hebben om de achterstanden in te lopen. Waarvan 26% van de leerkrachten zelfs verwacht dat een week 

voldoende is. 

• Studiedagen vervangen door lesdagen populaire maatregel om achterstanden in te halen

Van alle genoemde maatregelen is het vervangen van studiedagen door lesdagen het meest populair: 38% ziet dit als een effectieve maatregel en 55% ziet dit 

ook als een haalbare/uitvoerbare maatregel. 41% is dan ook voorstander van het doorvoeren van deze maatregel. 

• 39% positief over online invulling van de professionaliseringsuren

In geval de maatregel wordt doorgevoerd om de studiedagen om te zetten in lesdagen, dan is 39% positief over het idee om de professionaliseringsuren dan 

zelfstandig in te halen d.m.v. online nascholingsaanbod. Daarnaast is er nog eens 25% neutraal over dit aanbod, waarbij vooral de werkdruk een belangrijke rol 

lijkt te spelen om niet uitgesproken positief te zijn. 

13-5-2020 2

Conclusies



B6229 | Primair onderwijs in tijden van Corona | E-WISE

In opdracht van Ellen Smit van E-WISE heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd onder onderwijzers in het primair onderwijs (po). 

Centrale vragen in het onderzoek:

• Zijn leerkrachten in het PO bereid hun studiedagen in te leveren om gewoon les te geven zodat de eventuele achterstand bij leerlingen door COVID-19 wordt 

ingelopen?

• Willen leerkrachten in het PO vervolgens hun studie online invulling geven?

Het onderzoek dient twee doelen:

• E-WISE inzicht geven in de houding van leerkrachten t.a.v. maatregelen om leerachterstanden weg te nemen en mogelijkheden, waaronder de maatregel om 

studiedagen om te zetten in lesdagen. 

• Publiciteit voor E-WISE.
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Methode en opzet

Methode

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een online vragenlijst bestaande uit in

totaal 16 vragen.

Veldwerk en steekproef

• Het veldwerk voor dit onderzoek is online uitgevoerd.

• De basisdoelgroep bestaat leerkrachten en intern begeleiders in het primair

onderwijs.

• Als steekproefbron geldt:

• Het onderwijspanel van partnerbureau van Motivaction (DUO) (n=500)

• Het klantbestand van E-WISE (n=374)

• In het onderzoek wordt de onafhankelijke representatieve steekproef van DUO

apart gerapporteerd van de E-WISE steekproef. Voor de conclusies die worden

getrokken fungeert de onafhankelijke steekproef als basis. Aangezien de

steekproef van E-WISE afkomstig is uit hun eigen klantenbestand is het mogelijk

dat hier een bias in zit en kan daardoor niet representatief worden

genoemd. Significante verschillen tussen de twee steekproeven zijn weergegeven

in het rapport.

• Aan het onderzoek hebben n = 874 personen deelgenomen.

13-5-2020
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Leeswijzer

Toelichting

▪ De percentages tellen niet altijd op tot honderd procent. In dit geval gaat het doorgaans om (kleine) afrondingsverschillen. In verband met de leesbaarheid van

de figuren zijn lage percentages die buiten de lay-out van de grafiek vallen, niet weergegeven. Ook is er vaak gekozen om een top-two-box weer te geven.

▪ Een verschil is significant als met 95% zekerheid gezegd kan worden dat dit verschil veroorzaakt wordt door de groep (en dus niet door toeval te verklaren is).

Significante verschillen van een groep zijn getoetst ten opzichte van andere groepen. Bijv. het percentage van de representatieve steekproef wordt getoetst

ten opzichte van de E-WISE respondenten. Groen betekent significant hoger dan de rest, oranje betekent significant lager dan de rest.

▪ Er zijn twee steekproefbronnen gebruikt. Waar relevant of waar significant verschil tussen deze twee groepen worden deze apart gerapporteerd

▪ Representatieve steekproef: de leerkrachten uit het adressenbestand van DUO (n=500)

▪ E-WISE: de leerkrachten uit het adressenbestand van E-WISE (n=375)
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Studiedagen worden voornamelijk fysiek ingevuld

Aantal studiedagen

Q2. Hoe worden deze studiedagen voor professionalisering/nascholing op dit moment ingevuld voor jou als leerkracht?  

70%

18%

1%

2%

6%

5%

36%

31%

10%

7%

12%

4%

Volledig fysiek

Voornamelijk fysiek en een klein deel online

Evenveel online als fysiek

Voornamelijk online met een klein deel fysiek

Volledig online

Weet niet / geen mening

DUO  (n=500)

E-WISE  (n=374)

Invulling studiedagen

Q1. Hoeveel (hele of halve) studiedagen waren er dit schooljaar 
voor jou gepland?

5,2

5,5
Representatieve steekproef (n=500)

E-WISE (n=374)

Studiedagen

Studiedagen

9% weet het niet

16% weet het niet
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39% vult professionalisering volledig fysiek in, 51% 
doet dat (deels) online

Aantal uren professionalisering

Q4. Hoe worden jouw uren voor professionalisering/nascholing dit schooljaar ingevuld?

Invulling professionalisering

Q3. Hoeveel uur heb jij naast de studiedagen per week 
beschikbaar voor professionalisering/nascholing?

2,3

2,1
Representatieve steekproef (n=500)

E-WISE (n=374)

Uren per week

Uren per week

53% weet het niet

43% weet het niet

7%

31%

22%

20%

12%

3%

5%

39%

35%

6%

6%

4%

5%

5%

Volledig fysiek

Voornamelijk fysiek, klein deel online

Evenveel online als fysiek

Voornamelijk online, klein deel fysiek

Volledig online

Anders, namelijk:

Weet niet

Representatieve steekproef (n=500)

E-WISE (n=374)
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Circa driekwart (73%) leerkrachten verwacht 
leerachterstanden vanwege Corona

Q6. Verwacht je dat (een aantal van) jouw leerlingen door de coronacrisis een leerachterstand zullen oplopen?  (Basis - allen)

Leerachterstand vanwege corona

1%

8%

46%

20%

21%

4%

Ja,- een zeer grote achterstand

Ja,- een grote achterstand

Ja,- een kleine achterstand

Ja,- een zeer kleine achterstand

Nee, ik verwacht geen achterstand

Weet niet / kan niet inschatten

3%

11%

42%

16%

21%

6%

Representatieve steekproef (n=500)

E-WISE (n=374)

Van de representatieve groep leerkrachten
verwacht 73% een leerachterstand bij hun
leerlingen, variërend van zeer grote
achterstanden tot kleine achterstanden.

Circa 10% verwacht echt grote achterstanden.
Terwijl twee derde kleine achterstanden

verwacht.



B6229 | Primair onderwijs in tijden van Corona | E-WISE 13-5-2020 10

Circa driekwart (73%) leerkrachten verwacht 
leerachterstanden, maar niet bij alle leerlingen

Leerachterstand vanwege corona

Q7. Van hoeveel van jouw leerlingen verwacht jij dat ze een leerachterstand zullen oplopen als er niet wordt ingegrepen?  (Basis - Verwacht een leerachterstand)

66%

24%

6%

2%

1%

1%

0-20% van de leerlingen

21-40% van de leerlingen

41-60% van de leerlingen

61-80% van de leerlingen

81-100% van de leerlingen

Weet niet / kan niet inschatten

55%

22%

11%

4%

3%

6%

Representatieve steekproef (n=375)

E-WISE (n=272)

Van de 73% leerkrachten die een leerachterstand
verwacht bij zijn/haar leerlingen vanwege Corona,
gaat er vanuit dat dit maximaal 20% van zijn/haar
leerlingen zal treffen.

Bijna een kwart is pessimistischer en verwacht dat

21 tot 40% van zijn/haar leerlingen achterstanden
zal oplopen.

Gemiddeld genomen komt het er op neer dat bij

ca. 19% van de leerlingen een achterstand wordt
verwacht.

Hoewel er geen verschil zit in de mate van
achterstand van leerlingen van leerkrachten van
representatieve steekproef en E-WISE,
verwachten de representatieve steekproef
leerkrachten vaker dat de achterstand bij een
klein deel van de leerlingen zal zijn (0-20%,
representatieve steekproef 66% en E-WISE 55%).
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Bijna de helft verwacht leerachterstand binnen twee 
lesweken in te kunnen halen

Q9. Hoeveel extra lesdagen verwacht jij gemiddeld nodig te hebben om deze achterstanden in te halen  (Basis - Verwacht een leerachterstand)  

Een aanzienlijk deel van de
leerkrachten kan op dit moment nog
geen inschatting maken van de
benodigde lesdagen om de
achterstanden in te halen. Degenen

die dat wel kunnen daarvan
verwacht het merendeel dat met
maximaal twee lesweken de
achterstanden zijn ingelopen.

Waarbij 26% van de leerkrachten
zelfs verwacht dat dit al binnen een
week is in te halen.

Aantal dagen nodig om leerachterstand in te halen

26%

20%

4%

7%

42%

1 tot 4

5 tot 9

10 tot 14

15 of meer

Weet niet / kan niet inschatten

19%

18%

10%

9%

44%

Representatieve steekproef (n=375)

E-WISE (n=272)
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Studiedagen vervangen door lesdagen meest 
effectieve en haalbare maatregel

Q10. In hoeverre verwacht je dat deze maatregelen effectief zijn? 

Effectiviteit Haalbaarheid

Q11. In hoeverre verwacht je dat deze maatregelen praktisch haalbaar zijn? 

Maatregelen tegen leerachterstand door Corona 

38%

16%

13%

11%

6%

40%

10%

11%

7%

6%

Studiedagen vervangen door lesdagen

Leerlingen extra huiswerk geven

Een zomerschool

Extra lesuren in normale week plannen

Zomervakantie inkorten

57%

55%

18%

12%

5%

32%

44%

11%

11%

6%

Leerlingen extra huiswerk geven

Studiedagen vervangen door lesdagen

Extra lesuren in normale week plannen

Een zomerschool

Zomervakantie inkorten DUO  (n=500)

E-WISE  (n=374)
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Studiedagen vervangen door lesdagen populairste 
maatregel tegen leerachterstand door Corona

Q13. Welke van de onderstaande maatregelen zouden er volgens jou ingevoerd moeten worden om de leerachterstand van leerlingen te beperken?  (Basis - allen)

Welke maatregelen moeten ingevoerd worden

41%

29%

15%

10%

5%

35%

45%

18%

9%

13%

5%

21%

Studiedagen vervangen door lesdagen

Leerlingen extra huiswerk geven

Extra lesuren in normale week plannen

Een zomerschool

Zomervakantie inkorten

Anders, nl

Van alle leerkrachten die een achterstand verwachten van hun 

leerlingen (n=647) vindt 47% dat studiedagen vervangen 
zouden moeten worden door lesdagen om de leerachterstand 
van leerlingen te beperken.

“Maatwerk bieden in 
kleine groepen”

“Leerstof volgend schooljaar herhalen”

“Accepteren dat er achterstand is”

Representatieve steekproef (n=500)

E-WISE (n=374)



39%

27%

35%

Positief

Niet negatief, niet positief

Negatief
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39% van staat positief tegenover idee om studiedagen te 
vervangen door online nascholing

Q14. Hoe sta jij tegenover dit idee?  

Houding t.o.v. idee

“Eén van de geopperde maatregelen is om studiedagen van leerkrachten te laten vervangen door gewone lesdagen. Leraren behouden bij deze 
maatregel wel hun recht op professionalisering en kunnen online nascholen en kiezen uit een ruim aanbod onderwerpen op het moment dat het hen 
uit komt”

Representatieve steekproef (n=500)

“Leerlingen gaan voor en online is 
veel praktischer dan fysiek”

“Ik prefereer online boven fysiek maar 
maak me zorgen over de werkdruk”

“Ik zie geen tijd in mijn agenda 
om online nascholing te doen”
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45% van de E-WISE leerkrachten staat positief tegenover 
idee om studiedagen te vervangen door online nascholing

Q14. Hoe sta jij tegenover dit idee? 

Houding t.o.v. idee

45%

28%

27%

Positief

Niet negatief, niet positief

Negatief

“Eén van de geopperde maatregelen is om studiedagen van leerkrachten te laten vervangen door gewone lesdagen. Leraren behouden bij deze 
maatregel wel hun recht op professionalisering en kunnen online nascholen en kiezen uit een ruim aanbod onderwerpen op het moment dat het hen 
uit komt”

E-WISE (n=374)
Significanties t.o.v. representatieve steekproef
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42% van de leerkrachten die leerachterstand verwacht 
staat positief tegenover idee

Q14. Hoe sta jij tegenover dit idee? 

Houding t.o.v. idee

“Eén van de geopperde maatregelen is om studiedagen van leerkrachten te laten vervangen door gewone lesdagen. Leraren behouden bij deze 
maatregel wel hun recht op professionalisering en kunnen online nascholen en kiezen uit een ruim aanbod onderwerpen op het moment dat het hen 
uit komt”

Significanties t.o.v. representatieve steekproef

73%

Representatieve steekproef (n=500)

Verwacht leerachterstand

42%

34%

24%

Positief

Niet negatief, niet positief

Negatief

Verwacht leerachterstand (n=375)
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67% van de leerkrachten die studiedagen wil vervangen 
door lesdagen staat positief tegenover idee van lesdagen 
online inhalen

Q14. Hoe sta jij tegenover dit idee? 

Houding t.o.v. idee

“Eén van de geopperde maatregelen is om studiedagen van leerkrachten te laten vervangen door gewone lesdagen. Leraren behouden bij deze 
maatregel wel hun recht op professionalisering en kunnen online nascholen en kiezen uit een ruim aanbod onderwerpen op het moment dat het hen 
uit komt”

Significanties t.o.v. representatieve steekproef

41%

Representatieve steekproef (n=500)

Wil studiedagen 

vervangen door lesdagen

Wil studiedagen vervangen 
door lesdagen (n=375)

67%

27%

6%

Positief

Niet negatief, niet positief

Negatief
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Bijlage
Onderzoekstechnische informatie - kwantitatief

Veldwerkperiode

Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 22-04-2019 tot 30-04-2019.

Methode respondentenselectie

• Uit een door de klant beschikbaar gesteld adressenbestand

• Uit een door Motivaction aangeschaft adressenbestand

Incentives

De respondenten hebben als dank voor deelname aan het onderzoek punten voor het StemPunt spaarprogramma ontvangen

Inschakelen externe leveranciers

Voor de volgende werkzaamheden heeft Motivaction bij dit onderzoek gebruik gemaakt van de diensten van gespecialiseerde bedrijven: DUO 

onderwijsonderzoek & advies

Bewaartermijn primaire onderzoeksbestanden

Digitaal beschikbare primaire onderzoeksbestanden worden tenminste 12 maanden na afronden van het onderzoek bewaard. Beeld- en geluidsopnames 

op cd en niet digitaal beschikbare schriftelijke primaire bestanden zoals ingevulde vragenlijsten, worden tot 12 maanden na afronden van het onderzoek 

bewaard.

Overige onderzoekstechnische informatie

Overige onderzoekstechnische informatie en een exemplaar van de bij dit onderzoek gehanteerde vragenlijst is op aanvraag beschikbaar voor de 

opdrachtgever.

1913-5-2020
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13-5-2020B6229 | Primair onderwijs in tijden van Corona | E-WISE 20



Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage - anders dan 

integrale publicatie - is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. 

Beeldmateriaal

Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen. Mocht u 

desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction.

Pers- en publicatiebeleid

Het vermelden van de naam van Motivaction in persberichten en/of andere publicaties over door Motivaction uitgevoerd onderzoek is gebonden aan een aantal 

voorwaarden, zoals vastgelegd in ons Pers- en publicatiebeleid.

Auteursrecht
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http://www.motivaction.nl/contact/pers-en-publicatiebeleid


Motivaction International B.V.

Marnixkade 109F 
1015ZL Amsterdam

Postbus 15262
1001MG Amsterdam

020 589 83 83

info@motivaction.nl

www.motivaction.nl

Weet wat mensen drijft.


