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1. SAMENVATTING 
Profiel scholen 
 41% van de basisscholen heeft een room-katholieke inslag, 38% is openbaar. Twee derde van de scholen geeft klassikaal 

onderwijs.  
 8 op de 10 scholen bestaat uit één vestiging en de gemiddelde grootte ligt op 283 leerlingen. 9% van de basischolen heeft 

maximaal 100 leerlingen. 
 Scholen zijn in nagenoeg altijd (94%) aangesloten bij een stichting of organisatie. Gemiddeld zijn er 19 basisscholen aangesloten 

bij een dergelijke stichting of organisatie.  
 

Huidige structuur middagpauze 
 1 op de 5 basisscholen maakt gebruik van een (verplicht) continu rooster.  
 Gemiddeld duurt de middagpauze 64 minuten en gemiddeld maakt 45% van de leerlingen gebruik van de middagpauze op school.  
 Basisscholen waarderen de huidige opzet van de middagpauze met een ruime voldoende (6,9). Er is een grote groep die zeer 

tevreden is met de huidige opzet (41%) en een kleinere ontevreden groep scholen (18%). Scholen in het noorden zijn gemiddeld 
meer tevreden dan scholen in het westen. 

 De ontevredenheid heeft voornamelijk een nadelige invloed op het welbevinden van de leerlingen (aldus 84%).  
 

Totstandkoming huidige middagpauze 
 De huidige structuur van de middagpauze is bij 4 op de 5 basisscholen het initiatief geweest van de MR en schooldirectie.   
 Belangrijkste invloeden op de huidige duur van de middagpauze zijn de wensen van ouders (47%) en de afstand tussen thuis en 

school (43%) geweest.  
 

Organisatie middagpauze 
 Ruim de helft (52%) van de basisscholen organiseert zelf de middagpauze. Slechts een kwart van de basisscholen heeft ervoor 

gekozen om de organisatie van de middagpauze volledig uit te besteden aan professionals.  
 De relatief kleinere basisscholen (max. 200 leerlingen) organiseren de middagpauze vaker zelf (62%) dan de grote scholen (500+ 

leerlingen, 31%). 4 op de 5 scholen die een continu rooster aanhoudt, organiseert de middelpauze zelf.  
 Op bijna alle basisscholen (95%) is de middagpauze voor alle groepen hetzelfde georganiseerd.  
 3 op de 5 basisscholen doet vrijwillig een beroep op ouders voor de middagpauze. 
 Wanneer basisscholen de middagpauze geheel of gedeeltelijk uitbesteden, wordt de organisatie van de middagpauze vaak gedaan 

door een zelfstandige opvangorganisatie (60%). 
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1. SAMENVATTING 
Vergoeding overblijven 
 3 op de 4 ouders betaalt als enige de kosten voor het overblijven op school. Scholen brengen deze kosten hoofdzakelijk per keer 

of per maand in rekening. Bij scholen die de middagpauze zelf organiseren betaalt de school vaker (deels) de rekening.  
 Voor het overblijven betalen ouders gemiddeld €1,90 per keer.  
 Bij de meeste basisscholen krijgen de overblijfmedewerkers/vrijwilligers een vergoeding voor het overblijven. Bij 30% van de 

scholen staat er geen vergoeding tegenover.  
 Opmerkelijk is dat maar 3 op de 5 basisscholen op de hoogte is van de jaarlijkse vergoeding voor het overblijven in de 

lumpsumbekostiging. Van degenen die bekend zijn met de vergoeding heeft 2 op de 3 geen idee hoe hoog het bedrag is. 
Degenen die het wel denken te weten schatten de vergoeding in op €13,5 per kind, terwijl dit daadwerkelijk op €24,77 per kind 
ligt. 

 Onder de basisscholen die weten dat ze een subsidie ontvangen, geeft slechts 40% aan dit bedrag in zijn geheel in te zetten voor 
het overblijven. Bij 25% van deze basisscholen wordt de vergoeding slechts gedeeltelijk ingezet voor het overblijven en 20% zet 
het bedrag niet in voor het overblijven.  
 

Toekomstvisie & verbeterpunten huidige structuur 
 Bijna 3 op de 4  basisscholen geeft aan dat ouders idealiter de kosten voor het overblijven zouden moeten oppakken.  
 Als voornaamste verbeterpunten voor de middelpauze noemen de scholen het pedagogisch handelen van overblijfmedewerkers 

(57%) en activiteiten voor de leerlingen (48%).  
 3 op de 10 basisscholen geeft aan dat er plannen zijn om de huidige overblijf te wijzigen, waarbij dit vaak in de nabije toekomst 

ingepland staat (volgend schooljaar of in 2014-2015; 62%). Belangrijkste argumenten voor de wijziging heeft betrekking op het 
volgen van de trend in de regio/samenleving (54%) enerzijds en interne klachten van schoolteam/directie (47%) anderzijds.  

 De ideale overblijfsituatie is voor de scholen erg verschillend, uiteenlopend van o.a. het invoeren van een continu rooster, het 
betaalbaar maken voor de ouders, minder belasting voor de leerkrachten, betere scholing van overblijfmedewerkers, kortere 
middagpauze en meer activiteiten voor kinderen.  

 Grootste obstakels om de ideale situatie te realiseren is de belasting van het schoolteam (35%), de inzet van vrijwilligers (29%) 
en de hoogte van het overblijftarief (27%).  

 4 op de 10 basischolen denkt dat de ideale situatie goed realiseerbaar is. 
 Ruim 8 op de 10 basischolen denkt voldoende informatie te hebben om tot een goed besluit hierover te kunnen komen. 

 

 

P.4 



Evaluatie TSO  

1. AANBEVELINGEN 

Bewustmaking van scholen omtrent de subsidie voor het overblijven 
 Meest opmerkelijke bevinding dat uit het onderzoek naar voren komt is dat bijna 40% van de basisscholen niet op de hoogte is dat 

de school jaarlijks een subsidie ontvangt (kan ontvangen) voor het overblijven. Scholen die hier wel op de hoogte van zijn, weten 
vaak niet wat de hoogte van het bedrag is (onderschatten het bedrag) en geven aan dat een groot deel van de subsidie niet 
volledig aan het overblijven wordt besteed.  

 Een aanbeveling is om de basisscholen bewuster te maken met het feit dat er een subsidie is die ingezet kan en zou moeten 
worden voor de invulling van de middagpauze.   
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2. INLEIDING 
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 2. INLEIDING 
Achtergrond 
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de beroeps- en vakorganisatie voor alle leidinggeven in het funderend onderwijs: 
Van adjunct-directeur en middenmanager tot (bovenschools) directeur. Stichting Lunchen op School (LoS) heeft in samenspraak 
met de AVS een onderzoek uitgevoerd onder de leden van de AVS.  
Alle kinderen kunnen tussen de middag overblijven op de basisschool, dit heet tussenschoolse opvang (TSO). Het schoolbestuur is 
(sinds 2006) verplicht om TSO aan te bieden. Sinds 1 augustus 2011 moet ten minste de helft van de overblijfkrachten geschoold 
zijn op het gebied van overblijven. Ze kunnen hiervoor de 1-jarige opleiding tot leidster TSO volgen of een cursus (pedagogische 
cursus, BHV of EHBO). Basisscholen kunnen ervoor kiezen de opvang uit te besteden aan professionals. Op veel basisscholen zijn er 
problemen op het gebied van zowel de organisatie  van de TSO, als de kwaliteit en kwantiteit van de medewerkers. 

 
Doelstelling 
Bij LoS en AVS is  er behoefte om in kaart te brengen hoe de schoolleiders de TSO momenteel hebben geregeld en wat de 
behoeftes zijn op dit gebied.  
 

Onderzoeksdoelen 
Afgeleid uit de hoofddoelstellingen zijn de volgende deelvragen te formuleren: 
 
 Welke vorm van TSO gebruiken basisscholen? 
 Wat zijn de voor- en nadelen van elke TSO vorm? 
 Zijn er verbeterkansen? Zo ja, welke zijn dit? 
 Welke behoeften zijn er op het gebied van TSO? 
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 2. INLEIDING 
Veldwerk 
 Het veldwerk vond online plaats via een zelf in te vullen enquête. AVS heeft haar eigen ledenbestand aangeschreven voor het 

onderzoek. De AVS heeft deze doelgroep zelf via een e-mail uitnodiging benaderd voor het onderzoek. In overleg met de AVS is 
er geen herinnering verstuurd, omdat de respons al voldoende was voor het doen van analyses.   

 Het veldwerk liep van 4 februari 2013 t/m 13 februari 2013.  
 Er zijn 4.500 uitnodigingen uitgestuurd. Dit leverde 696 completes (ingevulde enquêtes) op, een respons van 15,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De gemiddelde invulduur van de vragenlijst bedroeg 10 minuten.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Leden AVS 4500 696 
uitsturen respons 

15,5% 
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 2. INLEIDING 
Rapportage 
In dit rapport wordt op totaalniveau gerapporteerd. Daarnaast is er tevens gekeken naar verschillen tussen de volgende variabelen:  
 
 Organisatie van de middagpauze op school (zelf; geheel uitbesteed & overig); * 
 Volgens welke principes (geloof) wordt er op uw school lesgegeven (geloofsovertuiging; openbare school & overig);** 
 Tevredenheid over huidige situatie van de middelpauze (<6, 6, 7 & >8);  
 Grootte van de basisschool (<101 leerlingen; 101 tot 201 leerlingen; 201 tot 501 leerlingen & >501 leerlingen);  
 Regio waar school is gevestigd (noord; oost; zuid & west).*** 
 
Significante en relevante verschillen tussen deze groepen zijn vermeld in een blauw tekstvak op elke sheet. 
 
De rapportage omvat acht hoofdstukken: 
Hoofdstuk 1 Samenvatting en aanbevelingen 
Hoofdstuk 2 Inleiding 
Hoofdstuk 3 toont een beschrijving van het profiel van de scholen: schoolgrootte, leermethode, etc.   
Hoofdstuk 4 gaat in op de huidige structuur van de middagpauze; 
Hoofdstuk 5 gaat in op hoe de huidige structuur/middagpauze tot stand is gekomen; 
Hoofdstuk 6 gaat in op hoe de middagpauze wordt georganiseerd op de basisscholen; 
Hoofdstuk 7 gaat in op de vergoeding van het overblijven; 
Hoofdstuk 8 gaat in op de toekomstvisie van de school en de (eventuele) verbeterpunten voor de huidige structuur. 

P.9 

* Onder de categorie overig vallen: een eigen stichting organiseert dit, gedeeltelijk uitbesteed aan professionals en overig 
 
** Onder de categorie geloofsovertuiging vallen scholen die lesgeven via rooms-katholiek, protestants-christelijk, islamitsche en hindoeistische 
methode; onder overig vallen principes die maar 1 of 2x genoemd werden bij anders, namelijk antwoord. 
*** Onder noord vallen de provincies friesland, groningen en  drenthe; onder oost vallen de provincies overijssel; flevoland en gelderland; onder 
west vallen de provincies utrecht, noord-holland en zuid-holland en onder zuid vallen de provincies zeeland, limburg en noord-brabant 
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3. PROFIEL SCHOLEN 
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Klassikaal onderwijs (Frontaal onderwijs)

Dalton

Jenaplan

SBO (speciaal basisonderwijs)/ZML

Montessori

Adaptief onderwijs

OGO (ontwikkelingsgericht onderwijs)
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Freinet

Vrij onderwijs

Iederwijs

Anders, namelijk

Leermethode

3. PRINCIPES & LEERMETHODE 

 4 op de 5 basisscholen heeft een rooms-
katholieke (41%) inslag of is openbaar (38%). 
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 Twee derde van de basisscholen gebruikt 
klassikaal onderwijs als leermethode.  

41%

38%

14%

0,1%

0%

7%

Rooms-katholiek

Geen, openbare 
school

Protestants-
christelijk

Islamitische

Hindoeïstische

Anders, namelijk

Principes (geloof) van lesgeven

 Grote scholen (vanaf 201 leerlingen) geven vaker les 
volgens het rooms-katholieke principe (geloof) dan 
scholen met minder dan 101 leerlingen. 

 Scholen in het zuiden geven vaker les volgens het rooms-
katholieke principe (geloof) dan scholen uit de overige 
regio’s.  

 Scholen in het noorden geven vaker les zonder een 
specfiek geloof (openbare school) dan scholen in de 
overige regio’s.  

 Basisscholen die via een geloofsovertuiging lesgeven 
gebruiken vaker de klassikale leermethode, dan 
openbare- en overige scholen.  

 Scholen in het noorden maken relatief vaker gebruik 
adaptief onderwijs, dan scholen uit de overige regio’s.  

Zie volgende pagina voor  gegeven antwoorden 
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3. PRINCIPES (GELOOF) LESGEVEN  

 12% van de basisscholen heeft aangegeven op een specifieke methode les te geven. Deze zijn hieronder 
weergegeven. Bijzonder neutraal is hierbij het meest genoemd (17x). 

P.12 

Q: Volgens welke principes (geloof)  wordt er op uw school les gegeven? 
Basis: allen die anders namelijk hebben antwoord.  
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3. SCHOOLGROOTTE 

 Ongeveer 4 op de 5 basischolen bestaat uit 
één vestiging. Basisscholen met meerdere 
vestigingen, bestaan gemiddeld uit 2,6 
vestigingen.  

P.13 

 
 59% van de basisscholen heeft tussen de 201 en 501 

leerlingen op school zitten. 
 Gemiddeld zitten er 283 leerlingen op een basisschool.  
 9% van de basisscholen heeft maximaal 100 leerlingen. 

 

 

 Basisscholen met meer dan 500 leerlingen bestaan 
vaker uit meerdere vestigingen.  

 

 

 In het noorden zijn basisscholen vaker kleinere scholen (minder dan 
101 leerlingen), dan scholen uit het zuiden of westen.  

 

Ja
19%

Nee
81%

9%

25%

59%

7% Minder dan 101 leerlingen

101 tot 201 leerlingen

201 tot 501 leerlingen

Meer dan 501 leerlingen

 2,6 

 283 
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Ja
94%

Nee
6%

3. GROOTE VAN STICHTING/ORGANISATIE 

 Nagenoeg alle basisscholen zijn aangesloten bij een stichting of organisatie. 
Gemiddeld bestaat een stichting of organisatie uit 19 á 20 basisscholen.  

P.14 

 

 De stichting of organisatie waar openbare scholen bij zijn aangesloten, bestaan gemiddeld uit 21,9 
scholen. Dit is meer dan scholen die volgens een geloofsovertuiging lesgeven (18,1 scholen) of overige 
scholen (11,3 scholen).  

 

19,4 
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2%

Zuid-Holland

Noord-Brabant

Noord-Holland

Gelderland

Overijssel

Limburg

Utrecht

Friesland

Drenthe

Zeeland

Flevoland

Groningen

Provincie

3. VESTIGINGSPLAATS SCHOLEN 

 Een vijfde van de basisscholen is 
gevestigd in Zuid-Holland. 
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 40% van de scholen is gevestigd in het 

westen.  
 

40%

27%

24%

9%

0%

25%

50%

West Zuid Oost Noord

Regio

 

 In het westen zijn vaker grotere basisscholen gevestigd 
(meer dan 501 leerlingen) dan in de rest van het land. 

 

 

 In Gelderland zitten vaak kleinere scholen (minder 
dan 101 leerlingen). 
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4. HUIDIGE STRUCTUUR  
MIDDAGPAUZE  
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4. GEBRUIK CONTINU ROOSTER 

 Vier op de vijf basisscholen maakt geen gebruik van een (verplicht) 
continu rooster.  

P.17 

Q: Maakt uw school gebruik van een (verplicht) continu rooster? 
Basis: allen, n=696 

Ja
21%

Nee
79%

 

 Scholen die de middagpauze zelf organiseren maken vaker gebruik van een continu 
rooster dan scholen die de middag pauze geheel uitbesteden en de groep overig.  

 



Evaluatie TSO  

4. DUUR MIDDAGPAUZE 

P.18 

 Gemiddeld duurt de middagpauze iets langer dan een uur (64 minuten). 
 Bij twee op de vijf basisscholen duurt de middagpauze 75 minuten.  
 Bij 3 op de 10 duurt de pauze precies een uur. 

Q: Hoe lang duurt de middagpauze op uw school? 
Basis: allen, n=696 

9%

13%

1%

29%

2%

38%

%

7%

%

< 45 min 45 min 46-60 min 60 min 61-75 min 75 min 76-90 min 90 min > 90 min

 
 64 

min 

 Bij scholen met een continu rooster duurt de pauze in 96% van de gevallen maximaal drie kwartier.  
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4. INDELING MIDDAGPAUZE 

P.19 

 Bij nagenoeg alle basisscholen is de middagpauze ook echt bedoeld 
als pauze.  

Q: Bestaat de pauze geheel uit pauze of is het opgedeeld in schooltijd, onderwijstijd en/of pauze? 
Basis: allen, n=696 

97%

11% 7% 3%

Pauze Schooltijd Onderwijstijd Geen idee

 

 Bij scholen die de middagpauze zelf organiseren bestaat de middagpauze vaker voor 
een deel uit onderwijstijd dan scholen die de middagpauze geheel uitbesteden.   
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4. GEBRUIK VAN MIDDAGPAUZE OP SCHOOL 

P.20 

 Gemiddeld maakt 45% van de leerlingen gebruik van de middagpauze op school           
(mits geen continu rooster).  

Q: Hoeveel % van de leerlingen maakt gebruik van de middagpauze op school? 
Basis: indien school geen gebruik maakt van een continu rooster, n=538 

 Bij scholen in het noorden maken leerlingen vaker minder gebruik van de middagpauze op school (46% < 25%). 

  Bij grote scholen (meer dan 501 leerlingen) maken de leerlingen het vaakst gebruik van de middagpauze op 
school ( 59%).  Dit wordt gevolgd door scholen met 201 tot 501 leerlingen (47%) en scholen met minder dan 
101 leerlingen (43%). Tot slot maakt 38% van de scholen met 101 tot 201 leerlingen gebruik van de 
middagpauze op school. 

22%

47%

25%

6%
< 25%

25-50%

51-99%

100%

  45% Gemiddeld: 
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4. TEVREDENHEID HUIDIGE MANIER OVERBLIJVEN 

P.21 

 Basisscholen beoordelen de huidige manier waarop het overblijven is geregeld met een ruime voldoende (6,9). 
 Er is een substantiele groep (41%) scholen dat zeer tevreden is met de huidige manier van overblijven een een 

kleinere ontevreden groep scholen (18%).  

Q: In tevreden bent u over de huidige manier waarop het overblijven is georganiseerd op uw school? 
Basis: allen, n=696 

 

 Scholen in het noorden waarderen de huidige manier waarop het overblijven geregeld is met een 7,3, in vergelijking met het westen waar de 
huidige situatie met een 6,7 wordt beoordeeld. Specifiek bij scholen in Noord Holland zit een substantiele groep ontevreden scholen (29%) 

 

18%

15%

26%

41%

Goed (rpc 8 of hoger)

Ruim voldoende (rpc 7)

Voldoende (rpc 6)

Onvoldoende (rpc <6)

  6,9 
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4. NADELIGE INVLOED HUIDIGE OPZET OVERBLIJVEN 

P.22 

 Belangrijkste aspect waarop de huidige organisatie van het overblijven een nadelige invloed heeft, is het 
welbevinden van de leerlingen. Dit wordt gevolgd door de belasting van het gehele team. 

Q: U geeft aan dat u in mindere mate tevreden bent met de huidige organisatie van overblijven, kunt u aangeven in hoeverre dit een nadelige 
invloed heeft op onderstaande aspecten? 
Basis: indien tevredenheid over huidige organisatie overblijven met 6 of lager is gewaardeerd, n=231 

 

 Voor scholen die ontevreden (6 of lager) zijn over de huidige organisatie van het overblijven en die gebruik maken van een continu rooster geven 
aan dat de huidige situatie een nadelige invloed heeft op de aspecten ‘belasting van het gehele team’ en ‘werkplezier van de leerkrachten’. 
Scholen die ontevreden zijn en geen continu rooster hebben, geven aan dat de huidige manier van overblijven een nadelige invloed heeft op het 
‘welbevinden van de leerlingen’.  

 Scholen die gebruik maken van een continu rooster vinden het belang van de leerkrachten c.q. het gehele team minstens zo belangrijk als het 
welbevinden van de leerlingen. 

 

84%

63%

50%

44%

32%

Welbevinden van de 
leerlingen

Belasting van het 
gehele team

Werkplezier van de 
leerkrachten

Prestaties van de 
leerlingen

Prestaties van de 
leerkrachten
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5. TOTSTANDKOMING HUIDIGE  
MIDDAGPAUZE 

P.23 
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5. INITIATIEF HUIDIGE MIDDAGPAUZE 

P.24 

 Bij ongeveer driekwart van de basisscholen is het initiatief voor de huidige structuur 
van de middagpauze genomen door de medezeggenschapsraad (MR) en schooldirectie.   

Q: Wie heeft het initiatief genomen voor de huidige structuur van de middagpauze op school? 
Basis: allen, n=696 

77%

17%

11%

3%

1%

9%

1%

MR en schooldirectie

Ouders

Bovenschools 
schoolbestuur

Traditie/historie

Gemeente

Anders

Weet niet

 

 Bij scholen in het noorden komt het initatief voor de huidige structuur vaker van het bovenschools 
schoolbestuur (25%), in vergelijking met scholen uit het zuiden (6%) en westen (11%).  
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5. TOTSTANDKOMING HUIDIGE MIDDAGPAUZE 

P.25 

 De duur van de middagpauze is hoofdzakelijk ingegeven door de wens van de ouders 
en de afstand van thuis naar school (68% samen).  

Q: Welke van de onderstaande redenen zijn van invloed geweest op de huidige duur van de middagpauze? 
Basis: allen, n=696 

47%

43%

35%

16%

15%

12%

8%

10%

3%

Wens van ouders

De afstand 
thuis/school

Pedagogische reden

Arbowet

Kosten voor ouders

Scholen in de buurt

Traditie/historie

Andere reden

Weet niet

 

 Bij scholen in het zuiden en oosten is de reden ‘de afstand thuis/school’ vaker van invloed geweest op de 
huidige duur van de middagpauze dan voor scholen in het westen.  
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6. ORGANISATIE MIDDAGPAUZE 

P.26 
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6. ORGANISATIE MIDDAGPAUZE 

P.27 

Q: Wie organiseert de middagpauze op uw school? 
Basis: allen, n=696 
 

 De helft van de basisscholen organiseert de middagpauze zelf. 
 Ongeveer een kwart besteedt het geheel uit aan professionals. 

52%

26%

9%

9%

4%

School organiseert het 
geheel zelf

Geheel uitbesteed aan 
professionals

Een eigen stichting 
organiseert dit

Gedeeltelijk uitbesteed 
aan professionals (en 

deels doet de school dit)

Overig

 

 De relatief kleinere basisscholen tot 200 leerlingen organiseren de middagpauze 
vaker zelf (62%), dan de grote scholen (500+ leerlingen, 31%). Grote scholen 
besteden de middagpauze veel vaker gedeeltelijk (20%) of geheel (31%) uit aan 
professionals. 

 4 op de 5 basisscholen met een continu rooster organiseert de middelpauze zelf. 

 

Ja
95%

Nee
5%

 Bij nagenoeg alle basisscholen is de 
organisatie van de middagpauze voor alle 
groepen hetzelfde georganiseerd.  

 

 Basisscholen die zelf de middagpauze organiseren 
geven vaker aan dat de middagpauze niet voor alle 
groepen hetzelfde is georganiseerd in vergelijking 
met scholen die het volledig uitbesteden.  

 

Q: Is dit voor alle groepen op school hetzelfde georganiseerd? 
Basis: allen, n=696 
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6. TIJDSBESTEDING MIDDAGPAUZE 

P.28 

Q: Kunt u een inschatting geven hoeveel uur per week de …….. besteedt aan de middagpauze? 
Basis: indien school pauze zelf organiseert of gedeeltelijk uitbesteed, n=426 
 

 Leerkrachten en administratie besteden gemiddeld 1,2 uur per week aan de 
middagpauze. Directie minder (0,9 uur).  

 

 Bij basisscholen met meer dan 501 leerlingen besteedt de administratie gemiddeld 3,3 uur per 
week aan de middagpauze; in vergelijking met minder dan 101 leerlingen (0,3 uur), 101 tot 201 
leerlingen (0,8 uur) en 201 tot 501 leerlingen (1,3 uur).  

 

1,2 1,2

0,9

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Leerkracht Administratie Directie
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6. BEROEP OP OUDERS 

P.29 

Q: Wordt er op uw school bij de middagpauze een beroep gedaan op ouders? 
Basis: indien school pauze zelf organiseerd of gedeeltelijk uitbesteed, n=426 
 

 Drie op de vijf scholen, die de pauze (deels) zelf organiseren, 
doet een vrijwillig beroep op ouders voor de middagpauze.  

 4% doet een verplicht beroep op de ouders. 

60%

36%

4%

Ja, vrijwillig

Nee

Ja, verplicht
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6. UITBESTEDING MIDDAGPAUZE 

P.30 

Q: U heeft aangegeven dat de middagpauze op uw school geheel of gedeeltelijk is uitbesteed. Wie organiseert het overblijven op uw school? 
Basis: indien school pauze volledig of gedeeltelijk heeft uitbesteed, n=239 
 

 Bij basisscholen die de middagpauze geheel of gedeeltelijk uitbesteden wordt 
het overblijven voornamelijk georganiseerd door een zelfstandige 
buitenschoolse opvang (60%).   

60%

9%

5%

5%

3%

3%

1%

1%

1%

11%

Zelfstandige BSO

Kinderdagverblijf

TSO

Ouders

LoS

Initiatief voor …

Lunchplein

Brood en spelen

SOOS

Andere organisatie, …

Basis: indien anders namelijk genoemd, n=25 
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     7. VERGOEDING OVERBLIJVEN  

P.31 
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7. VERGOEDING OVERBLIJVEN 

P.32 

Q: Wie betalen de kosten voor het overblijven? 
Basis: allen, n=696 
 

 De ouders betalen vaak als enige  (77%) de rekening voor het overblijven. 

77%

13% 9%

Ouders School (met of zonder subsidie) Beiden

 

 Basisscholen die de middagpauze zelf organiseren betalen vaker zelf (24%) de kosten voor 
het overblijven dan de scholen die de middagpauze volledig uitbesteden (1%) en de groep 
overig (4%). Van de scholen die de middelpauze volledig uitbesteden rekent 90% de kosten 
uitsluitend door aan de ouders. 
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7. VERDELING VERGOEDING 

P.33 

Q: U heeft aangegeven dat zowel de school als de ouders bijdragen in de kosten voor de middagpauze. Kunt u aangeven hoe de vergoeding 
procentueel is verdeeld?  
Basis: indien kosten overblijf door zowel school als ouders wordt betaald, n=66 
 

 Wanneer zowel de school als ouders bijdragen in de kosten voor de middagpauze ligt het 
zwaartepunt hoofdzakelijk bij de ouders (53%) in de vorm van een verplichte bijdrage.  

 De verhouding ligt op ongeveer tweederde ouders (vrijwillig of verplicht), een derde school. 

15

32

53

% verplichte ouder 
bijdrage

% school

% vrijwillige ouder 
bijdrage
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7. BETALEN VAN VERGOEDING 

P.34 

Q: Hoe worden de kosten voor het overblijven in rekening gebracht aan ouders?  
Basis: indien kosten overblijf door zowel school/ouders wordt betaald, als door alleen ouders, n=604 
 

 Meest voorkomende manieren om de kosten van het overblijven in 
rekening te brengen is maandelijks (39%) of per keer (29%). 

29%

39%

3%
9%

6%

14%

per keer (per 
dag)

per maand per twee 
maanden

per kwartaal per half jaar per jaar

 

 Basisscholen die de middagpauze volledig uitbesteden brengen de kosten vaker 
maandelijks in rekening aan de ouders, dan scholen die de middagpauze zelfstandig 
organiseren en de groep overig.  

 Basisscholen die de middagpauze zelf organiseren brengen de kosten vaker per keer (per 
dag) in rekening aan de ouders, in vergelijking met scholen die de middagpauze volledig 
uitbesteden en de groep overig.  

 

 Gemiddeld betalen ouders €1,90 per 
keer voor het overblijven**. 

 Bij basisscholen die de middagpauze volledig 
uitbesteden liggen de kosten per keer op €2,60; in 
vergelijking met scholen die het zelf organiseren 
(€1,60 per keer) en de groep overig (€1,80 per keer). 

Q: Hoeveel euro betalen ouders?  
Basis: allen, n=588 
** Sommige respondenten die de kosten per jaar/half 
jaar/maand in rekening brengen hebben de kosten niet 
teruggerekend naar per keer. Deze respondenten zijn uit de 
berekeing gehaald, zodat het gemiddelde niet beïnvloed wordt 
door  de hogere bedragen.  

 €1,90 
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7. VERGOEDING OVERBLIJFMEDEWERKERS 

P.35 

Q: Betaalt de school een vergoeding aan de overblijfmedewerkers/ouders/leerkrachten/vrijwilligers?  
Basis: allen, n=696 

 Bij iets meer dan de helft van de basisscholen betaalt de school 
een vergoeding aan de (overblijf) medewerkers. 3 op de 10 
hanteert geen vergoeding. 

56%

25%

10%

2%

30%

(Overblijf)medewerkers

Vrijwilligers

Ouders

Leerkrachten

Geen van bovenstaande
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7. BEKENDHEID VERGOEDING 

P.36 

Q: Bent u ervan op de hoogte dat uw school jaarlijks een subsidie ontvangt van de overheid/gemeente voor het overblijven?  
Basis: allen, n=696 

 Slechts  3 op de 5 basisscholen is op de hoogte van de jaarlijkse vergoeding voor het 
overblijven in de lumpsum. 
 

 Ondanks het feit dat men van de vergoeding afweet, heeft 2 op de 3 geen idee hoe hoog 
de vergoeding is. Degenen die het wel denken te weten schatten de vergoeding in op 
€13,5 per kind, terwijl dit daadwerkelijk op €24,77 per kind ligt. (Bekostigingsstelsel 
Primair Onderwijs 2013). 

Ja
61%

Nee
39%

 €13,5 

 

 Bij basisscholen die de middagpauze zelf organiseren ligt de onbekendheid van de overheidsvergoeding van 
overblijven het hoogst (45%).  
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7. BESTEDING VERGOEDING 

P.37 

Q: Wordt deze subsidie specifiek ingezet voor het overblijven op uw school?  
Basis: indien op de hoogte dat men een subsidie ontvangt voor het overblijven, n=427 

 Bij 40% van de scholen die weten dat ze in de lumpsumbekostiging een vergoeding ontvangen voor het 
overblijven, wordt dit bedrag ook daadwerkelijk in zijn geheel ingezet voor het overblijven. Bij 45% van 
deze basisscholen wordt de vergoeding slechts gedeeltelijk (25%) ingezet of helemaal niet (20%) gebruikt 
(voor het overblijven).  

40%

25%

20%

15%

Ja, geheel

Ja, gedeeltelijk

Nee, want

Geen idee

 Ingezet voor algemene middelen 

 Geen extra kosten (zit bij leerkrachten in takenpakket) 

 Ingezet voor nascholing van overblijfouders 

 Ingezet voor scholing/cursussen 

Wordt door bestuur ingenomen 

 Niet aangevraagd/maken geen gebruik hiervan 

 Diverse andere doeleinden gebruikt 

 Zit in totaalpakket 

Wordt bovenschools geregeld 
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8. TOEKOMSTVISIE & VERBETERPUNTEN 
HUIDIGE STRUCTUUR  

P.38 
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8. IDEALE SITUATIE KOSTENVERDELING 

P.39 

Q: Wie zou(den) volgens u idealiter de kosten voor het overblijven moeten oppakken?  
Basis: allen, n=696 

 Ongeveer driekwart van de basisscholen geeft aan dat in een ideale situatie de 
ouders de kosten voor het overblijven moeten oppakken.  

73%

38%

18%

5%

De ouders

De Overheid

De school

Andere instantie, namelijk

 Basisscholen die de middagpauze zelf organiseren geven vaker aan dat ouders in een ideale situatie 
de kosten voor het overblijven moeten oppakken, dan scholen die de organisatie van de 
middagpauze volledig uitbesteden.   

 Scholen die momenteel zelf de kosten betalen voor het overblijven, geven aan dat in de ideale 
situatie niet de school meer maar ouders of de Overheid de rekening oppakt.  
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57%

48%

30%

27%

27%

26%

17%

16%

14%

13%

11%

10%

7%

6%

5%

19%

Pedagogisch handelen overblijfmedewerkers

Activiteiten voor de leerlingen

Begeleiding van de overblijfmedewerkers

Aantal overblijfmedewerkers op aantal leerlingen

Scholing van de overblijfmedewerkers

Overdracht middagpauze naar school (en vice versa)

Communicatie naar de ouders/verzorgers

Mate van scholing

Eten en drinken voor de kinderen

Afhandeling van klachten

Financiële administratie ouders/verzorgers

Uitbetaling/vergoeding van de overblijfmedewerkers

Hygiëne van de kinderen

De samenwerking/afstemming met de organisatie waaraan het …

Controle VOG overblijfmedewerkers

Niets, tevreden over het huidige overblijven

8. VERBETERPUNTEN OVERBLIJVEN 

P.40 

Q: Hieronder staan een aantal punten waarop het overblijven eventueel kan worden verbeterd binnen uw school. Kunt u aangeven welke 
punten voor uw school relevant zijn?  
Basis: allen, n=696 

 Als voornaamste verbeterpunt voor het huidige overblijven wordt het pedagogisch handelen van 
overblijfmedewerkers gebruikt. Daarop volgt het argument inzake activiteiten voor de leerlingen. 
 

 1 op de 5 scholen is zo tevreden over het huidige overblijven dat er geen verbeterpunten zijn.  

 Grote basisscholen (vanaf 501 leerlingen) leerlingen geven aan dat de overdracht middagpauze naar school (51%) verbeterd 
kan worden in vergelijking  met overige scholen. Bij scholen met minder dan 101 leerlingen is dit 17%, scholen met 101 tot 201 
leerlingen is dit 24% en bij scholen met 201 tot 501 leerlingen is dit 26%.  
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8. MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN 

P.41 

Q: Kinderopvang en BSO worden momenteel zo duur dat ouders belang kunnen hebben bij een langere schooldag en een langere pauze. Is 
deze trend op uw school al waarneembaar?  
Basis: allen, n=696 

 Bij 3 op de 10 basisscholen is de trend zichtbaar dat ouders  belang 
kunnen hebben bij langere schooldagen en pauzes.  

 Basisscholen die zeer ontevreden (<6) zijn met de huidige manier van overblijven, daarvan 
geeft 42% aan dat zij deze trend waarnemen. Scholen die tevreden zijn met de huidige 
manier van overblijven (cijfer 7) daarvan geeft 18% aan de trend te zien. Scholen die de 
huidige manier van overblijven met een 8 of hoger waarderen, daarvan geeft 23% aan de 
trend te zien.  

Ja
27%

Nee
73%
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8. WIJZIGINGSPLANNEN HUIDIGE OPZET 

P.42 

Q: Zijn er plannen om de huidige overblijf op uw school in opzet te wijzigen?  
Basis: allen, n=696 

 3 op de 10 basisscholen geeft aan dat er plannen zijn om de huidige overblijf te 
wijzigen.  

 Basisscholen die zeer ontevreden (< 6) zijn over de huidige manier van overblijven, daarvan geeft 
67% aan dat zij de huidige opzet van de overblijf willen wijzigen. Scholen die een 6 geven voor de 
huidige manier, daarvan wil 42% de huidige opzet wijzigen, scholen die een 7 geven daarvan wil 20% 
de huidige opzet wijzigen en scholen die een 8 of hoger geven voor de huidige opzet, geeft slechts 
12% aan de huidige opzet te willen wijzigen. .  

Ja
29%

Nee
71%
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2%

37%
35%

7%

20%

Binnen het huidige 
schooljaar (2012-

2013)

Volgend schooljaar 
(2013-2014)

Rond het schooljaar 
2014-2015

Na schooljaar 2014-
2015

Nog niet bekend

8. DOORVOEREN WIJZIGINGEN 

P.43 

Q: Op welke termijn worden deze wijzigingen eventueel doorgevoerd?  
Basis: indien er plannen zijn voor wijzigingen van de huidige opzet, n=200 

 Van de basisscholen die de huidige opzet van het overblijven willen wijzigen, 
geeft bijna driekwart aan dit op korte termijn te willen doorvoeren (volgend 
schooljaar of het jaar erop).  
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8. REDENEN WIJZIGING HUIDIGE OPZET 

P.44 

Q: Wat is (zijn) de belangrijkste reden(en) om wijzigingen aan te brengen in de huidige opzet van het overblijven op uw school?  
Basis: indien er plannen zijn voor wijzigingen van de huidige opzet, n=200 

 ‘het volgen van de trend in de regio/samenleving’ (54%) wordt als belangrijkste argument 
aangedragen voor het willen wijzigen van de huidige opzet van overblijven. Een bijna netzo grote 
groep geeft aan dat de voornaamste reden ligt binnen de school zelf (interne klachten). Ontevreden 
ouders zijn minder leidend dan het volgen van de trend en de interne ontevredenheid. 

54%

47%

31%

12%

10%

32%

Volgen van de trend in de 
regio/samenleving

Ontevredenheid over huidige opzet 
(interne klachten van 
schoolteam/directie)

Ontevredenheid vanuit de ouders

Te groot verschil met andere 
basisscholen in de buurt (scholen in de 
omgeving hanteren andere structuur)

Opdracht vanuit schoolbestuur 
(bovenschools)

Andere reden, namelijk

 Basisscholen die de zeer ontevreden (<6) zijn over huidige manier van overblijven, geven vaker aan dat dit wordt gevoed door 
ontevreden ouders (45%). Voor scholen die een 7 geven voor de huidige manier van overblijven, noemen dit argument in 11% 
van de gevallen. Basisscholen die heel erg tevreden zijn (>8) over de huidige manier, geeft 14% aan dat dit een belangrijk 
argument is.  

 Kosten 

 Professionalisering 

Wens van ouders 

 Nieuwe school (i.s.m. kinderopvang)  

 Andere schooltijden 
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8. IDEALE SITUATIE 

P.45 

Q: Kunt u in het kort aangeven waar de toekomstige overblijf volgens u idealiter aan moet voldoen?  
Basis: allen, n=696 

 Van alle respondenten hebben er 533 in het kort omschreven wat voor hen de meest ideale overblijf 
situatie is. Hieronder staan de meest opvallende en meest voorkomende quotes weergegeven.  

“Professionele opvang door een externe instelling” 

“Rust, speelmogelijkheden, eten en drinken, 
activiteiten binnen en buiten” 

“Duidelijke structuur, veel (buiten) 
spelen, gezond eten, rust, financieel 

toegankelijk voor iedereen” 

“5 gelijke dagen model of continurooster” 

“Continurooster met faciliteiten als speelruimte, 
eetruimte. Geschoolde overblijfmedewerkers 

ook pedagogisch geschoold. grotere bijdrage in 
de kosten door overheid gemeente. IVM Arbo 
wetgeving moeten leerkrachten in ieder geval 

een half uur lunchpauze hebben.” 

“Continurooster waardoor pedagogisch klimaat 
veel meer rust uitstraalt” 

“Pedagogisch sterkere vrijwilligers, 
betere begeleiding van de 

kinderen, mogelijkheid om te 
gecoördineerd te sporten tijdens 

het overblijven.” 

“Voldoende pedagogisch geschoolde 
medewerkers. Er zijn steeds meer 

kinderen met een speciale 
pedagogische aanpak op school.” 

“Kwaliteit van begeleiding van 
kinderen moet omhoog, terwijl de 

kosten van de TSO niet moeten 
stijgen. Doorgaande pedagogische 

lijn over de dag is wenselijk 
(afstemming/aansluiting VSO - 

school - TSO - BSO). Er lijkt sprake 
van een paradox.” 

“Betaalbaar voor álle ouders, geschoolde 
krachten, sportieve activiteiten” 

“Handhaven huidige situatie” 

“Kortere middagpauze. Beter 
opgeleide mensen” 

“Professionaliteit en 
betaalbaarheid” 
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8. OBSTAKELS VOOR REALISEREN IDEALE SITUATIE 

P.46 

Q: Welke obstakels ziet u om deze ideale overblijf te realiseren?  
Basis: allen, n=696 

 Belangrijkste obstakels die scholen zien voor het realiseren van de dieale 
overblijf hebben betrekking op de (belasting) van het schoolteam (35%), de 
inzet van vrijwillgers (29%) en de hoogte van het overblijftarief (27%).  

 Basisscholen die zeer tevreden zijn met 
de huidige manier van overblijven, 
geven vaker geen obstakels te zien om 
het ideale overblijf te realiseren . 

  Basisscholen die zeer ontevreden zijn 
over de huidige  manier van overblijven, 
geven vaker ‘samenwerking met een 
externe organisatie’ aan als obstakel om 
het ideale overblijf te realiseren dan 
scholen die tevreden zijn . 

35%

29%

27%

20%

17%

14%

13%

8%

6%

5%

13%

20%

(Belasting) schoolteam

Inzet vrijwilligers

Hoogte overblijftarief

Inzet ouders

Wettelijke regelgeving

Ouderpopulatie

Samenwerking met een externe organisatie

Leerling populatie

Beleid gemeentebestuur

Beleid schoolbestuur

Anders, namelijk

Ik zie geen obstakels
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8. IDEALE SITUATIE REALISEERBAAR 

P.47 

Q: In hoeverre is de ideale situatie daadwerkelijk realiseerbaar voor uw school?  
Basis: allen, n=696 

 4 op de 10 basisscholen denkt dat de ideale situatie daadwerkelijk te 
realiseren is.  
 

 Dit heeft waarschijnlijk te maken met de grootte van de wijziging die nodig 
is (tevreden scholen zien vaker de ideale situatie realiseerbaar). 

16% 24% 39% 16% 6%

1- Volledig realiseerbaar 2 3- Enigszins realiseerbaar 4 5- Volledig niet realiseerbaar
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8. INFORMATIE VOOR KEUZE 

P.48 

Q: Beschikt u over voldoende informatie om tot een werloverwogen en goede keuze rond overblijven te komen?  
Basis: allen, n=696 

 Ruim 8 op de 10 scholen beschikt over voldoende informatie om tot een weloverwogen en goede 
keuze te komen omtrent het overblijven.  

 Basisscholen die zeer tevreden zijn met de huidige manier van overblijven, geven vaker aan over genoeg informatie te 
beschikken om een goede keuze te maken (91%) dan scholen die de huidige manier met een 6 waarderen (79%) of lager dan 
een 6 waarderen (72%).   

Ja
84%

Nee
16%
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8. INFORMATIE ONTVANGEN 

P.49 

Q: Waarover zou u eventueel geinformeerd willen worden?  
Basis: indien aangegeven niet over voldoende informatie te beschikken om tot een weloverwogen keuze te kunnen komen, n=112 

 Scholen die niet over voldoende informatie beschikken om een goede keuze rond overblijven te 
maken, geven aan graag geïnformeerd te worden over de pauzekeuze mogelijkheden (63%), juridische 
regelgeving (58%), procesmatige aanpak (57%) en beleidsmatige consequenties (53%).  

63%

58%

57%

53%

34%

21%

10%

Pauzekeuze mogelijkheden

Juridische regelgeving

Procesmatige aanpak

Beleidsmatige consequenties

Communicatie met ouders

Communicatie met 
kinderopvangorganisaties

Over iets anders, namelijk
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