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Kort geleden deden we een kort onderzoek naar de voorgenomen staking en acties in het onderwijs. 
Daaruit blijkt dat ouders zich grote zorgen maken over het lerarentekort en de werkdruk bij leraren. 
Overvraagde leraren, een toenemend ziekteverzuim en veel lesuitval; het onderwijs staat onder druk 
en ouders merken hiervan dagelijks de gevolgen. 
 

80% steunt de leraren 
Ouders vinden massaal dat er iets moet gebeuren aan de problemen in het onderwijs. 80% van de 
ouders steunt dan ook de eisen van leraren om meer salaris en meer geld voor werkdrukverlaging. Er 
is veel begrip voor de eisen van leraren voor meer salaris en minder werkdruk. 50% van de ouders 
steunt de voorgenomen staking op 15 maart volledig. 30% steunt de eisen wel, maar vraagt zich af of 
een staking het juiste middel is. 
 

De oplossing voor het lerarentekort 
Ouders zien in het verlagen van de werkdruk van leraren de belangrijkste oplossing voor het 
lerarentekort. 80% van de ouders vindt dan ook dat er meer geld moet komen voor 
werkdrukverlaging. Dit is volgens hen de beste oplossing om het beroep aantrekkelijker te maken. 
Volgens ruim 50% van de ouders moeten de salarissen in het onderwijs omhoog. 
 

Ouders over de staking en acties 
Overigens verwachten ouders relatief weinig last te hebben van de staking. De meeste ouders zijn op 
vrijdag toch thuis, of ze kunnen makkelijk opvang regelen. De actie van de schoolleiders om geen 
vervanging te regelen bij ziekte kan op veel minder steun rekenen. 75% van de ouders is tegen deze 
actie. Met name de onzekerheid die dit oplevert voor kinderen is hen een doorn in het oog. 
 

Wat doen we met de resultaten? 
De resultaten bepalen de houding van Ouders & Onderwijs in het debat over het lerarentekort en 
meer specifiek over deze staking. Wij voeren hierover gesprekken met de overheid, leraren en 
schoolleiders. Bovendien werd er in dagblad Trouw aandacht besteed aan de resultaten. 

  

Wil je meer weten over het onderzoek? 
De vragenlijst is ingevuld door 779 ouders. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Lotte Cats 
van Ouders & Onderwijs via lotte.cats@oudersonderwijs.nl 

https://www.trouw.nl/home/ouders-snappen-docenten-maar-twijfelen-aan-nut-van-een-staking~a189510c/

