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WAT VINDEN OUDERS VAN DE CORONAMAATREGELEN EN DE 
GEVOLGEN VOOR HET ONDERWIJS? 
RESULTATEN VAN DE PEILING. 

 
PEILING 
 

De besmettingen met corona lopen weer flink en nu ook onder kinderen. Voor scholen 

zijn de afgelopen tijd geen aanvullende maatregelen genomen om het aantal 

besmettingen te verminderen. Ouders & Onderwijs vroeg ouders wat zij daarvan merken 

en vinden.  

De peiling liep van 18 t/m 23 november 2021. In totaal deden 2063 ouders met een kind van 

4 tot en met 18 jaar mee. De peiling is via een open link uitgezet (1204 invullers) en via het 

Landelijk Ouderpanel (859 invullers). Onder de invullers zijn ouders met kinderen op het 

basisonderwijs oververtegenwoordigd (68%). Deze peiling is niet representatief voor alle 

ouders.  

 

 

ZORGEN VAN OUDERS 

 

Ouders bezorgt over besmettingen op school.  

Het oplopende aantal besmetting op school baart ouders zorgen. De meerderheid van de 

ouders (60%) maakt zich zorgen over het risico dat hun kind loopt om op school besmet 

te raken. 

 
  

17% 17% 6% 26% 34%

In hoeverre maak je je zorgen over het risico op een 
coronabesmetting op school? 

Helemaal niet Niet echt Neutraal Een beetje Heel erg



 

 

MAATREGELEN OP SCHOOL 

 

De roep om meer maatregelen is groot.  

Iets minder dan de helft van de ouders vindt dat de maatregelen op de school van hun kind 

te beperkt zijn en strenger mogen (40%). Daarnaast vindt een zelfde aantal dat de 

maatregelen voldoende zijn. We zien dat scholen in de maatregelen die ze treffen verder 

gaan dan de door de overheid gestelde richtlijnen voor scholen. Zo mogen bij 57% van de 

scholen ouders niet meer in de scholen komen en heeft 27% alle excursies en vieringen 

afgelast.  

 
 
  

7%

4%

41%

15%

25%

8%

De maatregelen zijn veel te streng en moeten soepeler

De maatregelen zijn iets te streng en mogen iets soepeler

De maatregelen zijn voldoende

De maatregelen zijn iets te beperkt en mogen iets strenger

De maatregelen zijn veel te beperkt en moeten worden
uitgebreid

N.v.t. Er gelden op dit moment geen maatregelen in onze
school

Wat vind je van coronamaatregelen op de school van je kind? 

57%

42%

27%

18%

16%

16%

12%

12%

Geen ouders in de school

Kinderen die verkouden zijn, moeten thuisblijven

Geen activiteiten buiten het onderwijs, zoals vieringen en
excursies

Leerlingen houden 1,5 meter afstand van de leraar

Inzetten van zelftesten op school

Er gelden geen extra maatregelen

Anders, namelijk

Beperken van contacten tussen leerlingen door met vaste
groepjes te werken

Welke maatregelen gelden er op school om de coronabesmettingen 
te voorkomen? (Meerdere antwoorden mogelijk) 



 

Tweederde van de ouders is tevreden over de communicatie van de scholen. De ouders die dat 
niet zijn geven aan dat ze niet geïnformeerd worden over een besmetting en/of over de 
maatregelen die genomen worden en de uitvoering daarvan.  

 
 

MAATREGELEN OVERHEID 

 
Geen draagvlak voor maatregelen die onderwijs en kinderen 
direct treffen. 

Onlangs heeft de overheid diverse extra maatregelen genomen, zoals het vroeger sluiten 

van de horeca. Voor het onderwijs zijn er geen extra maatregelen genomen. Ouders zijn 

verdeeld over of extra door de overheid gestelde maatregelen nodig zijn. Er is in ieder 

geval weinig draagvlak voor zware maatregelen, die het onderwijs en de kinderen zelf 

treffen. Maar 30% van de ouders is voorstander van een tijdelijke schoolsluiting. Ook zien 

ouders een coronabewijs op scholen of het weer halveren van de klassen op het voortgezet 

onderwijs niet zitten. Wel is er steun voor het tijdelijk weren van ouders uit de school, 

strenger quarantainebeleid, mondkapjes dragen en de inzet van zelftesten. Ook willen 

ouders dat leraren met voorrang een boostershot kunnen krijgen.  

 

 

  

28% 34% 16% 13% 9%Totaal

In hoeverre ben je tevreden over de manier waarop school 
met ouders over de situatie communiceert? 

Heel tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Heel ontevreden

33% 15% 10% 14% 28%Totaal

Voor het onderwijs zijn er onlangs geen extra maatregelen 
genomen. Wat vind je daarvan? 

Heel goede beslissing Een goede beslissing Neutraal Slechte beslissing Heel slechte beslissing



 

 

 

 

 

 

 

 

Welke maatregelen zouden volgens jou door het kabinet op 
scholen moeten worden genomen?

wenselijk neutraal niet wenselijk niet van toepassing

45% 12% 41% 2%

Strengere quarantainemaatregelen 

32% 12% 53% 2%

Halveren van de klassen 

47% 12% 36% 5%

Mondkapjes verplicht boven de 12 jaar 

42% 16% 36% 5%

Leerlingen middelbare school houden 1,5 meter afstand 

49% 16% 33% 2%

Beperken contacten tussen leerlingen door werken vaste 
groepjes 

44% 16% 38% 2%

Inzetten van zelftesten op school 

14% 11% 70% 5%

Coronabewijs verplichten voor toegang tot de school 

30% 10% 59% 1%

Scholen tijdelijk weer sluiten  



 

 

 

 
 

UITVAL VAN ONDERWIJS 
 
Ook dit schooljaar hebben al veel leerlingen lessen gemist door corona. 

Bijna 70 procent van de kinderen heeft dit schooljaar lessen gemist door corona. Het 

grootste deel van deze kinderen moest thuisblijven doordat leraren door corona uitvielen 

of omdat ze zelf corona-achtige symptomen hadden. Een kwart geeft aan dat hele klassen 

naar huis zijn gestuurd.  

 

 

  

64% 21% 14% 2%

Geen ouders meer in de school 

47% 19% 33% 1%

Geen activiteiten meer zoals vieringen en excursies 

45% 14% 40% 1%

Scholen eerder sluiten als er besmettingen zijn 

33%

32%

31%

24%

22%

8%

7%

Nee, mijn kind heeft gewoon alle lessen op school…

Ja, er is lesuitval geweest door het uitvallen van…

Ja, mijn kind moest door coronasymptomen…

Ja, er zijn hele klassen naar huis gestuurd

Ja, mijn kind heeft in quarantaine gezeten vanwege…

Ja, om een andere reden:

Ja, mijn kind is thuis gebleven omdat iemand in het…

Heeft je kind dit schooljaar lessen gemist door corona? 
(Meerdere antwoorden mogelijk)  

58% 26% 9% 7%

Hoe vaak heeft je kind in quarantaine gezeten door een 
besmetting in de klas? 

1 2 3 meer dan 3 keer



 

 
TE NEMEN MAATREGELEN  

 

Geen schoolsluiting en beperking van onderwijs maar 
maatregelen die risico verlagen.  

Een meerderheid van de ouders is voor strengere maatregelen om een schoolsluiting te 

voorkomen. Maar 30% van de ouders is voorstander van een tijdelijke schoolsluiting. Ook is 

er geen draagvlak voor een coronabewijs op scholen of het weer halveren van de klassen 

op het voortgezet onderwijs. Wel is er steun voor het tijdelijk weren van ouders uit de 

school, strenger quarantainebeleid, mondkapjes dragen en de inzet van zelftesten. Ouders 

zien wel heil in maatregelen die juist zorgen dat het onderwijs door kan gaan: het beperken 

van contacten tussen leerlingen, het uitstellen van excursies en vieringen en een betere 

communicatie over de maatregelen en besmettingen op school. Ook willen ouders dat 

leraren met voorrang een boostershot kunnen krijgen. 

 

 

 

 

 

Geef voor elke stelling aan in hoeverre je het ermee eens of 
oneens bent.

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal mee oneens

37% 14% 14% 22% 13% 0

Het kabinet moet meer doen om coronabesmettingen op 
school te voorkomen. 

28% 9% 10% 28% 25%

Scholen moeten een paar weken sluiten vanwege de 
coronabesmettingen. 

25% 15% 18% 17% 25%

Het moet mogelijk worden om kinderen van 4-12 te laten 
vaccineren tegen corona. 

32% 22% 23% 12% 11%

Leraren moeten met voorrang een ‘booster-shot’ (een 
derde vaccinatie) tegen corona kunnen krijgen. 



 

 

 

 

MEER INFORMATIE? 

 

Wil je meer informatie over deze peiling? 
 
Neem dan contact op met: 

Marieke Boon-Mens    

Ouders & Onderwijs  

Marieke.boon@oudersenonderwijs.nl 

088-60 50 101 

16% 18% 17% 32% 17%

Ik maak me zorgen over de onderwijsachterstand die mijn 
kind heeft opgelopen als gevolg van corona. 

39% 16% 11% 19% 15%

Scholen moeten sowieso openblijven. 


