SAMENVATTING ONDERZOEK
OPVOEDEN EN ONDERWIJS IN CORONATIJD

HOE GAAN OUDERS MET OPVOEDEN EN ONDERWIJS OM IN
CORONATIJD?
RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK.
Maart 2020
Iedereen heeft privé en of zakelijk te maken met de gevolgen van het coronavirus. Voor
ouders ligt er een uitdaging tussen het onderhouden van schoolwerk, eigen werk,
huishouden, sociale contacten en opvoeden. Er wordt veel ontwikkeld om ouders in
deze tijd te helpen.
Ouders & Onderwijs en Opvoedinformatie Nederland hebben hun Landelijk Ouderpanel ingezet om inzicht te
krijgen in de ervaringen, vragen en behoeften van ouders in de coronatijd als het gaat om opvoeding en onderwijs.
De vragenlijst kwam tot stand met input van het Nederlands Jeugdinstituut en het Netwerk Mediawijsheid. Het
onderzoek liep van 18 tot en met 30 maart 2020. Op dat moment waren de maatregelen tegen het verspreiding van
het coronavirus net van kracht. In totaal deden 1115 ouders met een kind van 4 tot en met 18 jaar mee.

Maatregelen

KINDEREN HOUDEN ZICH GOED AAN MAATREGELEN OM
VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS TE VOORKOMEN
We vroegen de ouders of het hun kind lukt om zich aan de maatregelen te houden die door het
kabinet zijn opgelegd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat lukt bij een groot
deel. In onderstaande figuur zie je per maatregel of het de kinderen wel, niet of soms lukt.
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Impact op leven

GEEN BEZOEK AAN GROOTOUDERS OF VRIENDJES MEER
79% van de ouders geeft aan dat de gevolgen van het coronavirus een grote impact hebben op het gezin. 84%
procent van de ouders gaat niet meer op bezoek bij grootouders of andere ouderen. Ook laten ouders hun kind
niet meer bij vriendjes of vriendinnetjes thuis spelen (81%). ,,Het is jammer, maar niet verantwoord nu. Met opa
en oma die verder weg wonen doen we FaceTime. Oma die dichtbij woont, brengen we eten en boodschappen
aan de deur, maar gaan niet naar binnen,” zegt een van de ouders. Een andere ouder, die zijn kind niet met
leeftijdsgenootjes laat spelen, licht toe: ,,Uiteraard niet! Het advies is sociale onthouding. Ik vind het asociaal als
je je daar niet aan houdt. Ik zie nog hele groepen gezellig in parken zitten. Ik vind dat echt onbegrijpelijk!” Ook
worstelen ouders met het combineren van thuiswerken, opvoeden en schoolwerk. Een klein deel van de ouders
laat een ander geluid horen. ,,Ik vind dat dat wel moet kunnen met een á twee kinderen. Het buurmeisje komt
nog wel. Kinderen hebben dit echt nodig. Zeker enig kinderen. Anders is het erg eenzaam wekenlang zo.”

Informatie

OUDERS RAADPLEGEN VOORAL TELEVISIE EN RIVM.NL

Op de vraag hoe ouders informatie krijgen en zoeken over het coronavirus, worden televisie en de website van het RIVM
het meest gekozen. Daarna volgen social media en via Google zoeken. De ouders die ‘Anders’ invulden, krijgen informatie
via hun werk in de
zorg of gemeente.
Op welke manier krijg je/zoek je tips of informatie over het
In onderstaande
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Vragen

OUDERS BEZORGD OM ONTWIKKELING KIND DOOR
SLUITING SCHOOL EN/OF OPVANG
Om ouders van de juiste informatie en tips te voorzien waar zij behoefte aan hebben, vroegen we welke vragen er nu
spelen. Hieronder volgt een top 11:
1.
Welke gevolgen heeft de sluiting van school/opvang voor (de ontwikkeling) mijn kind? (41%)
2.
Hoe kan ik mijn werk blijven doen? (39%)
3.
Hoe houd ik sociaal contact met familie, vrienden en speelgenootjes van mijn kind? (36%)
4.
Hoe houd ik mijn kind bezig nu school, opvang en sport niet doorgaan? (34%)
5.
Wat moet ik doen als ik (of mijn partner) het coronavirus krijg? (32%)
6.
Gaat mijn geplande vakantie wel door? (29%)
7.
Mag mijn kind nog buitenspelen? (22%)
8.
Hoe praat ik met mijn kind over het coronavirus? (18%)
9.
Kan mijn kind het coronavirus krijgen? (12%)
10. Waar vind ik de juiste informatie en tips over (omgaan met) het coronavirus? (10%)
11. Wat is het coronavirus precies? (8%)
14% van de ouders zegt geen vragen te hebben. De ouders die ‘Anders’ kozen (12%) hebben onder meer vragen over hoe
lang de maatregelen nog gaan duren, hoe je thuiswerk, schoolwerk en huishouden kunt onderhouden en hoe je ermee
omgaat als je kind een beperking, passend onderwijs of andere aandoening heeft.

Thuiswerken en vrije tijd

MEER MEDIAGEBRUIK KIND OP THUISWERKDAG, MEER
CREATIVITEIT OP VRIJE DAG
65% van de ouders moet door de gevolgen van het coronavirus thuiswerken. De meeste ouders (65%) doen
dat door de zorg voor hun kind en de bereikbaarheid voor werk te combineren. Ouders proberen ook met hun
partner in dagdelen te werken (37%): de één zorgt in de ochtend voor de kinderen, de ander in de middag. Als
de ouders vrij van werk zijn, brengen ze de dag met hun kind voornamelijk door met buiten spelen, fietsen
en/of wandelen (70%). Er worden ook meer gezelschapsspelletjes gespeeld en gekookt, gebakken en
geknutseld.
Ouders die niet thuiswerken (35%) geven aan dat ze de dag met hun voornamelijk doorbrengen door meer
buiten te spelen, te fietsen en/of te wandelen. Ook zijn ze creatief bezig. Bijna de helft van deze ouders geeft
andere activiteiten aan, zoals schoolwerk, klusjes doen in huis, sporten en boodschappen doen.

Mediagebruik

DOOR THUISWERKEN EN SCHOOLWERK MEER MEDIAGEBRUIK KIND
Ouders zijn in de coronatijd minder streng als het gaat om mediagebruik door hun kind. Van de ouders die
thuiswerken, geeft 41% aan hun kind met media te laten spelen om de dag door te komen. Van de ouders die
niet thuiswerken, zegt 50% mediagebruik meer toe te laten. Liefst 70% van de ouders is minder streng in de
coronatijd.
De ouders die thuiswerken geven aan dat het een behoorlijke uitdaging is om hun kind bezig te houden. ,,Ik
moet fulltime werken en ben alleenstaande ouder. Ik heb twee kinderen in huis die ook nog huiswerk moeten
maken. Het is een onmogelijk opgave,” zegt een van de ouders als het gaat om mediagebruik. Een ander ouder
geeft aan: ,,Anders red ik het qua werk niet. Mijn kind is enig kind.”
Ook door de lespakketten van school zitten kinderen vaker achter een beeldscherm. ,,Al het schoolwerk moet
digitaal gemaakt worden. Hierdoor zitten ze al langer dan normaal aan de tablet.” Toch proberen ouders dit te
balanceren. ,,De schermtijd neemt toe, omdat ook school en contacten met vriendjes alleen online kunnen. We
sturen ze wel regelmatig de tuin in om te voetballen of op de trampoline te gaan, maar ze zitten meer op een
scherm dan anders.” Ouders worstelen daarin ook met het verschil tussen oudere en jongere kinderen. ,,We zijn
er iets minder streng in. Dat moet omdat het schoolwerk van mijn dochter van acht gedeeltelijk via de pc gaat.
De jongste van zes wil dan dezelfde schermtijd. Om het leefbaar te houden laten we dat toe.”
30% van de ouders zegt even streng te zijn als het gaat om mediagebruik. ,,Ik denk dat ik zelfs strenger ben. Het
belang van een gezonde routine is nu groter dan ooit,” zegt een ouder. Iemand anders gaf aan: ,,Ik probeer
streng te zijn, maar het is moeilijk. Normaal heb je hier in het weekend onenigheid over, nu elke dag als je niet
oppast.”

Tips voor elkaar

OUDERS ADVISEREN RITME, RUST EN PLEZIER
In het onderzoek deelden ouders hun tips voor het doorkomen van deze tijd. We hebben gekeken naar de
meest voorkomende opmerkingen. Ouders adviseren andere ouders dan het meest om een vast ritme aan te
houden per dag, zelf rustig te blijven ondanks dat er zoveel op je af komt en vooral: te genieten van de tijd met
je gezin samen. Zo zegt een ouder: ‘Zorg dat je later kan terugkijken op een leuke tijd met elkaar.’ Ook vinden
ouders dat iedereen zich aan de opgelegde maatregelen moet houden. Ze noemen ook met klem dat je niet met
veel kinderen in een speeltuin moet gaan zitten. Verder wordt genoemd dat je je als ouder de tijd moet gunnen
om te wennen aan deze situatie. Niet alles zal in één keer goed gaan. Tot slot zien we tips over het bedenken
van leuke ideeën om de dag door te komen (‘Maak een pot met briefjes en pak er elke dag één uit’) en dat het
leuk kan zijn voor je kind om eens te helpen in huis, bijvoorbeeld door samen te koken, klusjes te doen of te
leren wassen. ‘Dat is ook bruikbaar voor later’, voegt een van de ouders daaraan toe.

Houding en gedrag

KINDEREN PRIKKELBAAR, VERVEELDER EN DRUKKER
We vroegen ouders hoe hun kind zich nu voelt ten opzichte van de tijd voor uitbraak van het coronavirus. Een
meerderheid geeft aan dat hun kind prikkelbaar (32%), verveeld (29%) en drukker (28%) is. In onderstaande
figuur zie je welke andere eigenschappen er van toepassing zijn.

OUDERS NUCHTER EN POSITIEF
In tegenstelling tot de kinderen, zijn ouders zelf nuchter. De meeste ouders geven aan dat de situatie op dit
moment niet anders is zo. 36% zegt de extra tijd met het gezin als positief te ervaren. Ook is 34% afwachtend.
Slechts 4% van de ouders zegt wanhopig te zijn.
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Afstandsonderwijs

OUDERS TEVREDEN OVER AFSTANDSONDERWIJS
De meeste ouders zijn tevreden over de maatregelen die de school neemt om het onderwijs door te laten gaan.
34% is tevreden en 41% is zelfs zeer tevreden. Van de ondervraagde ouders zegt twee derde dat de school voor
digitale lessen (met of zonder leraar) zorgt. Daarnaast geeft ruim de helft van de ouders aan dat hun kind een
pakket met huiswerkopdrachten op school kon ophalen.
Ouders die ontevreden zijn (9%), benoemen grote verschillen in de manier waarop afstandsonderwijs wordt
aangeboden. Er zijn scholen en leerkrachten die er veel werk van maken en ouders op een prettige manier
betrekken. Tegelijkertijd zijn er ook scholen en leerkrachten die zich er gemakkelijk van afmaken, geen contact
met hun leerlingen hebben, alleen maar huiswerk in schooladministratiesysteem Magister zetten of linkjes
sturen. Ouders geven aan vooral graag meer inhoudelijke uitleg van taken te krijgen.

Contact met school

OUDERS TEVREDEN OVER INFORMATIE EN PERSOONLIJK CONTACT
Ruim drie kwart van de ouders (79%) is tevreden over de communicatie en informatie die zij van de school
krijgen rondom corona. Daarvan is zelfs 47% zeer tevreden. Als ouders minder tevreden zijn (9%) dan geven ze
aan dat vaak niet duidelijk is wat van ouders wordt verwacht. Een kwart van de scholen geeft ouders tips hoe
ouders zelf les kunnen geven. Dit terwijl er bij de ouders een sterke behoefte bestaat om hierover informatie te
krijgen. Zeker naarmate de situatie met afstandsonderwijs langer gaat duren. Ook geven ouders aan dat er
animo is voor persoonlijk contact met de leerkracht of mentor.

Toekomstzorgen

OUDERS HEBBEN BEHOEFTE AAN DUIDELIJKHEID
Ouders maken zich op langere termijn zorgen over de gevolgen voor de ontwikkeling van hun kind (40%). Welke
hiaten gaan er ontstaan? Hoe worden die straks gesignaleerd? Welke ondersteuning krijgen kinderen dan? Wat
gaat er gebeuren als het juni is en er beslist moet worden over wel of niet bevorderen naar het volgende
leerjaar? Als de situatie langer duurt is het van groot belang dat er snel meer duidelijkheid over het vervolg
komt. Ouders & Onderwijs zet zich de komende periode extra in om hierover duidelijkheid aan ouders te
kunnen geven. Lees daarover meer op de website van Ouders & Onderwijs.

Resultaten

WAT DOEN WE MET DE RESULTATEN?
Het onderzoek onder het Landelijk Ouderpanel is voor Ouders & Onderwijs en Opvoedinformatie Nederland een
belangrijk bron om informatie en tips voor ouders te ontwikkelen en verbeteren. Met het Nederlands Jeugdinstituut
maakte Opvoedinformatie Nederland naar aanleiding van dit onderzoek adviezen over het onderhouden van
contact met grootouders in deze tijd. Deze zijn terug te vinden op Opvoeden.nl en NJi.nl. Uit statistieken blijkt dat
dit op NJi.nl een van de meest gelezen onderwerpen is. Op dit moment kijken we hoe we de andere resultaten
verwerken in teksten en/of filmpjes.
Daarnaast laten we met dit onderzoek de stem van ouders in deze tijd horen. Juist nu er zoveel voor ouders
ontwikkeld wordt, is het nodig om te kijken naar wat ouders écht nodig hebben. Met de onderzoeksresultaten over
onderwijs heeft Ouders & Onderwijs publiciteit behaald met de Algemene Vereniging van Schoolleiders, wat onder
meer leidde tot een interview op NOS Radio 1. Opvoedinformatie Nederland deelde met het Netwerk
Mediawijsheid de resultaten over mediagebruik in deze tijd, wat werd opgepakt door RTL, AD en NRC. We zijn trots
dat het Landelijk Ouderpanel op deze manier onder de aandacht kwam!
Dit onderzoek biedt genoeg aanleiding om vervolgonderzoek te doen. Voor Ouders & Onderwijs zit hem dat op
afstandsonderwijs. Tv-programma KASSA benaderde Ouders & Onderwijs om hier met het Landelijk Ouderpanel
dieper onderzoek naar te doen. Een mooie kans! Deze resultaten zijn inmiddels gepubliceerd. Ook
Opvoedinformatie Nederland doet vervolgonderzoek. Bij het schrijven van deze samenvatting zijn nieuwe
maatregelen bekend gemaakt die weer nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. Dit is aanleiding om ouders
opnieuw te bevragen.

Deelnemers

ACHTERGRONDINFORMATIE OVER DE DEELNEMENDE OUDERS.
In totaal deden 1115 ouders aan deze peiling mee, waarvan 92% moeders en 8% vaders. In onderstaande figuren
staat de verdeling van de opleidingsniveaus en culturele achtergronden.
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Meer informatie?

WIL JE MEER INFORMATIE OVER DEZE PEILING?
Neem dan contact op met:
Roxanne Sebes

Lotte Cats – den Boer

Opvoedinformatie Nederland

Ouders & Onderwijs

roxanne@opvoedinformatie.nl

lotte.cats@oudersenonderwijs.nl

088-11 80 200

088-60 50 101

