SAMENVATTING PEILING
CORONAMAATREGELEN OP HET
VOORTGEZET ONDERWIJS

WAT VINDEN OUDERS VAN DE VERSCHERPTE CORONAMAATREGELEN OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS?
RESULTATEN VAN DE PEILING.
OKTOBER 2020
Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt toe. Daarom
werden de bestaande maatregelen verscherpt, en nieuwe adviezen
gegeven voor het voortgezet onderwijs. We vroegen ouders hoe zij
hierover denken.
Doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de mening van ouders over de nieuwe
aangescherpte maatregelen op de middelbare scholen. Het onderzoek liep van 2 t/m 5
oktober 2020. In totaal deden 500 ouders met een kind op de middelbare school mee.

OUDERS VERDEELD OVER MAATREGELEN

Meer zorgen over besmettingsrisico en meer
steun voor mondkapjesplicht.
Ouders zijn verdeeld over de vraag of de school voldoende maatregelen neemt. Ongeveer
evenveel ouders vinden de maatregelen te beperkt, of juist te streng. En voor veel ouders zijn
de maatregelen voldoende. Ook de mate waarin ouders zich zorgen maken over het
toenemende aantal besmettingen op middelbare scholen verschilt behoorlijk. Ongeveer de
helft maakt zich zorgen, en de andere helft juist niet. Weinig ouders zijn neutraal. Veel ouders
noemen dat het naleven van de maatregelen moeizaam verloopt en dat er duidelijker
gecommuniceerd moet worden over de maatregelen op school en corona in het algemeen.
Vergeleken met de peiling vlak na de zomervakantie lijken de zorgen over het risico op een
besmetting op school iets te groeien. Ook vinden in vergelijking meer ouders een mondkapje
een maatregel die nodig is.

EXTRA MAATREGELEN

Ouders vooral tegenstander van
temperatuurmeting.
Ook over eventueel extra te nemen maatregelen waren ouders verdeeld. Vooral over het 1,5
meter houden tussen leerlingen, het verplichten van een mondkapje en het halveren van
klassen. Voor deze maatregelen geldt dat ongeveer een derde vóór, een derde tegen en een
derde neutraal is. Over het dagelijks opnemen van de temperatuur van leerlingen zijn ouders
wel duidelijk. Bijna drie kwart van de ouders vindt dit niet nodig.

VENTILATIE

Ventilatie op school moet beter.
De meerderheid van de ouders is het erover eens dat de ventilatie op school beter moet. Ruim
de helft van de ouders maakt zich zorgen over de ventilatie op school. En meer dan twee derde
vindt dat het ventilatiesysteem op school verbeterd moet worden. Daarnaast vindt een
overgrote meerderheid van de ouders dat de school extra aandacht moet hebben voor het
regelmatig ventileren en luchten van lokalen. In vergelijking met de peiling in augustus zijn
deze zorgen ongeveer gelijk gebleven.

SLUITING VAN SCHOLEN

Ouders geen voorstander van sluiten scholen.
Meer dan drie kwart van de ouders wil niet dat alle middelbare scholen gesloten worden (76%).
Meer dan een derde vindt bovendien dat de school ook niet zomaar gesloten moet worden als
er één of meerdere besmettingen zijn geconstateerd (65%).

RESULTATEN

Wat doen we met de resultaten.
De resultaten van deze peiling werden besproken met het ministerie van OCW en het
onderwijsveld. De focus daarbij blijft liggen op het verbeteren van de ventilatie op scholen en
het meepraten over toekomstscenario’s waarin sluiting van scholen wordt geopperd.

DEELNEMERS

Achtergrondinformatie deelnemende ouders.
In totaal deden 500 ouders aan dit onderzoek mee. In onderstaande figuren staat de verdeling
van ouders naar geslacht, opleidingsniveau en culturele achtergrond.

MEER INFORMATIE?

Wil je meer informatie over deze peiling?
Neem dan contact op met:
Lotte Cats – den Boer
Ouders & Onderwijs
lotte.cats@oudersenonderwijs.nl
088-60 50 101

