Landelijk Ouderpanel in 2017
groei

peilingen

Van het aantal ingeschreven ouders in 2017.

Korte peilingen onder ouders, bestaande uit een paar vragen.

1.141

Doelstelling: 1.000 ouders

634

800

LANCERING

OUDERS

700

20 FEB

3

PEILINGEN

600
500
450

250

109
JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

384

Mediaopvoeding
We vroegen het Landelijk Ouderpanel een tekst van
Opvoeden.nl over ruzie over beeldschermen te beoordelen.
De ouders konden door middel van (facebookachtige)
duimpjes aangeven welke stukken in de tekst zij
goed en minder goed vonden. Er werden maar liefst
384 duimpjes geplaatst.
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proﬁel
Van ouders uit het Landelijk Ouderpanel.
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Omvang klassen
Vorig jaar kwam de term ‘plofklas’ in het nieuws: overvolle klassen.
Daarom een korte peiling over hoe onze ouders daar tegenaan kijken.
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118 ouders van (meerdere) kinderen op een middelbare school
deden mee en 208 ouders van (meerdere) kinderen op een
basisschool. De meeste middelbare schoolouders vinden het
aantal leerlingen in de klas van hun kind precies goed. Toch
scheelt dat maar een paar procent met ouders die vinden dat
het wat minder mag of zelfs teveel vinden.
Bij basisschoolouders is dat andersom: die vinden dat de
klassen kleiner mogen.
Beide groepen ouders vinden dat het te druk is in de klas,
de werkdruk voor de leraar hoog is en hun kind te weinig
aandacht krijgt.
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NATIONALITEITEN

29%

waaronder Turks, Marokkaans, Surinaams,
Pools, Peruaans, Engels en Iraans.

Het grootste deel van beide groepen ouders, 29%, vindt het een
goed idee en noodzakelijk om een maximaal aantal leerlingen in
de klas wettelijk vast te legg.

Aantal kinderen

Staking leraren

30 %

1 kind

45 %

2 kinderen

25 %

3 kinderen of meer

polls

Op 5 oktober staakten de leraren in het basisonderwijs
voor een hoger salaris en minder werkdruk.

6

van de ouders steunde de staking volledig.

18%

van de ouders snapte dat de leraren staakten, maar
steunde het sluiten van de school niet.

51%

van de ouders gaf dat zij last hadden van het sluiten
van de school, want zij moesten opvang regelen.

582

Ouders & Onderwijs heeft met deze peiling draagvlak onder
ouders voor staking laten zien in diverse media.
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grote onderzoeken

is prima

7%

Hoe wil jij, of
hoe wilt u worden
aangesproken op
een website?

'u'

We voerden in een jaar tijd drie grote onderzoeken uit onder
het panel. Grote onderzoeken bestaan uit meer dan 30 vragen.
Onderdeel hiervan was het beoordelen van teksten
van Opvoeden.nl en Ouders & Onderwijs.
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Passend onderwijs

vind ik prettiger

Op de vraag ‘over welke onderwerpen zou je graag zien dat we met het
Landelijk Ouderpanel een onderzoek doen?’ stond passend onderwijs
in de top 3. Daarom besloten we een onderzoek over passend
onderwijs te doen. 177 ouders met kinderen in de leeftijd
4 t/m 18 jaar deden mee, waarvan 40% een kind heeft
dat extra ondersteuning krijgt in het onderwijs.

Wat vind je van de
5,5 miljoen euro die de
regering heeft toegezegd
voor het verbeteren van
internet op scholen?
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Veel te weinig
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Seksuele opvoeding

75%

22 %
zo voorkom je dat er kinderen
buitengesloten worden.
41%
Nee

37%
Nee
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dat gaat te ver. Kinderen mogen zelf bepalen
wie zij op hun feestje willen.

want kinderen moeten ook leren met
teleurstelling om te gaan.

118
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40% van de ouders gaf aan positief tegenover passend
onderwijs te staan. 24% gaf aan (zeer) negatief te zijn.
Dit baseren de ouders op eigen ervaringen, ervaringen
van bekenden of berichten uit de media.

Ouders en Onderwijs en Stichting Opvoeden.nl bieden ouders
informatie over seksuele opvoeding/voorlichting. Daarom deden
we dit onderzoek. 271 ouders deden aan dit onderzoek mee.

Op school uitnodigingen uitdelen
voor een kinderfeest? Dat mag alleen
als de hele klas mag komen.
Ja

!!!

199

44%

Gebaseerd op de actualiteit
of prangende vragen.

dat hangt
helemaal van
het type
website af
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Bijna driekwart van de ouders geeft aan af en toe
tot continu bezig te zijn met de seksuele opvoeding
van hun kind.

Pesten

Hier deden 140 ouders van kinderen van tot en
met 18 jaar aan mee.
80%

271

Vier van de vijf kinderen heeft te maken gehad met
pesten. Kinderen op het voortgezet onderwijs hebben
vaker te maken gehad met pesten dan kinderen in het
basisonderwijs.
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