
Factsheet – Werkbeleving van leerkrachten 
in het PO in coronatijd 

In deze factsheet presenteren we de resultaten van een onderzoek (verricht in januari 

2021) onder leerkrachten in het primair onderwijs over hun werkbeleving in coronatijd.  

In totaal hebben 1.035 leerkrachten aan het onderzoek meegewerkt.

De belangrijkste resultaten:

• Bijna de helft van leerkrachten is (nog) trots(er) op hun school.

• Vier op de tien leerkrachten voelen zich (nog) meer gewaardeerd door de schoolleiding.

• De coronacrisis heeft veel impact op de werkdruk (overwerken, werk-privébalans) die leerkrachten 

ervaren en leidt ook bij een relatief grote groep leerkrachten tot (meer) fysieke en mentale 

gezondheidsklachten. 

• De samenwerking staat enigszins onder druk: niet wat betreft de samenwerking leerkrachten uit ‘de 

eigen bouw’ (onder-, midden- of bovenbouw), maar wel wat betreft de samenwerking met leerkrachten uit 

‘andere bouwen’.

• Ook de kwaliteit van het onderwijs staat onder druk: op ruim een kwart van de scholen is de aandacht 

voor de zwakkere leerling ‘verslechterd’ (overigens op ook een kwart van de scholen juist verbeterd), 

op een derde van de scholen is er minder aandacht voor de sterkere leerlingen, ruim een derde van de 

leerkrachten geeft aan dat de kwaliteit van het onderwijs tijdens de coronacrisis verslechterd of zelfs 

sterk verslechterd is.

We hebben de leerkrachten de volgende vraag voorgelegd:

Kunt u voor elk van de volgende werkbelevingsaspecten aangeven in hoeverre deze zijn veranderd gedurende de 

coronacrisis, dus ‘tussen half maart (2020) van dit jaar en nu’? 

 

Betrokkenheid en trots

20%0% 40% 60% 80% 100%

Sterk verbeterd Verbeterd Gelĳk gebleven Verslechterd Sterk verslechterd Weet ik niet/n.v.t.

De waardering van de schoolleiding voor de medewerkers

Het gevoel van trots op uw school

De betrokkenheid bĳ uw school

De sfeer op school

52%6% 6%35%

50% 5%37%7%

71% 8%17%3%

56% 25% 2%13%2%



Als u interesse heeft in meer resultaten of als u wilt weten hoe uw leerkrachten de 
coronaperiode beleven, neem dan contact met ons op: bel naar 030 - 263 10 80 (vraag naar 

Vincent van Grinsven) of stuur een e-mail naar info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Contact

Samenwerking

Werkdruk

20%0% 40% 60% 80% 100%

Sterk verbeterd Verbeterd Gelĳk gebleven Verslechterd Sterk verslechterd Weet ik niet/n.v.t.

Uw werk-privébalans

De mate waarin u overwerkt

20%0% 40% 60% 80% 100%

Sterk verbeterd Verbeterd Gelĳk gebleven Verslechterd Sterk verslechterd Weet ik niet/n.v.t.

Fysieke gezondheidsklachten die (mede) door het 
werk komen

Mentale gezondheidsklachten die (mede) door het 
werk komen

Ik had voor de coronacrisis geen mentale/fysieke gezondheidsklachten en die heb ik ook nu niet

45% 10%31%12%

36% 11%37%13%2%

19% 2%2% 37%36%4%

27% 2%3% 34%30%4%

20%0% 40% 60% 80% 100%

Sterk verbeterd Verbeterd Gelĳk gebleven Verslechterd Sterk verslechterd Weet ik niet/n.v.t.

De samenwerking met de leerkrachten uit andere ‘bouwen’ 
(onder-, midden- of bovenbouw)

De samenwerking met de leerkrachten uit mĳn eigen ‘bouw’ 
(onder-, midden- of bovenbouw)

De collegialiteit

De samenwerking met de IB-er(s)

46% 35% 6% 3%9%

47% 13% 2%32%5%

54% 21%22%3%

66% 19% 2%1%

20%0% 40% 60% 80% 100%

Sterk verbeterd Verbeterd Gelĳk gebleven Verslechterd Sterk verslechterd Weet ik niet/n.v.t.

De kwaliteit van uw contact met uw leerlingen

De kwaliteit van uw contact met de schoolleiding

De kwaliteit van het contact met uw directe collega’s

De kwaliteit van uw contact met de ouders van uw leerlingen

38% 41% 6%13%2%

64% 18% 2%15%1%

45% 29% 4%20%2%

36% 10%33%18%2%

Contact

20%0% 40% 60% 80% 100%

Sterk verbeterd Verbeterd Gelĳk gebleven Verslechterd Sterk verslechterd Weet ik niet/n.v.t.

De kwaliteit van het onderwĳs op uw school

De aandacht van de leerkrachten van uw school
voor de sterkere leerlingen

De aandacht van de leerkrachten van uw school 
voor de zwakkere leerlingen

De aandacht van de leerkrachten van uw school 
voor de leerlingen

De aandacht voor onderwĳsvernieuwingen op uw school

49% 36% 2% 3%10%

54% 33% 3%8%

45% 25% 3%24%2%

65% 17%17%

34% 9% 4%34%17%2%

Onderwijs

Onderwijs


