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

 
PEILING 
 

Eind november zijn er maatregelen ingevoerd om de verspreiding van corona op scholen 

te verminderen en de scholen open te houden. Of dit voldoende is, is nog niet duidelijk. 

Er wordt gesproken over aanvullende maatregelen waaronder een extra lange 

kerstvakantie. We horen van scholen en ouders zorgen over het aantal besmettingen en 

over de maatregelen. Ouders & Onderwijs vroeg ouders naar hun eventuele zorgen en 

wat zij van de maatregelen merken en vinden. Deze peiling is een vervolg op een 

vergelijkbare peiling in november 2021.  

De peiling liep van 8 tot 10 december 2021. In totaal deden 1708 ouders met een kind van 4 

tot en met 18 jaar mee. De peiling is via een open link uitgezet (1222 invullers) en via het 

Landelijk Ouderpanel (486 invullers). Onder de invullers zijn ouders met kinderen op het 

basisonderwijs oververtegenwoordigd (70%). Deze peiling is niet representatief voor alle 

ouders.  

 

ZORGEN VAN OUDERS 

 

Bezorgdheid ouders over besmettingen op school gedaald.  

Ouders maken zich, na de invoering van de maatregelen op de scholen, minder zorgen 

over het risico op coronabesmetting school. Iets minder dan de helft van de ouders (46%) 

maakt zich nog zorgen. Dat was voor de maatregelen 60%.  

 
  

29% 19% 6% 19% 27%

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

Helemaal niet Niet echt Neutraal Een beetje Heel erg



 

De nieuwe richtlijn om kinderen met klachten te laten testen voeren ouders over het algemeen 
uit. Bij lichte klachten veelal met een zelftest en bij zwaardere klachten door een test bij de GGD. 

 

 

 

MAATREGELEN OP SCHOOL 

 

Verdeeldheid over de maatregelen die voor de scholen gelden. 

Over hoe de scholen zouden moeten omgaan met de corona-besmettingen zijn ouders 
verdeeld. 30% vindt dat de scholen deze zo veel mogelijk moeten voorkomen. 31% vindt 
dat de scholen geen corona-meetregelen moeten invoeren. 20% vindt dat de scholen de 
landelijke afspraken moeten volgen. Verdeeldheid is er ook over of de maatregelen te 
streng of te soepel zijn. 31% van de ouders vindt de huidige maatregelen voldoende. 43% 
ziet ze graag wat soepeler. 

13%

47%

33%

7%

Bij milde klachten (verkouden/ snottebel) 

Laat ik mijn kind testen bij de
GGD

Doet mijn kind een zelftest

Laat ik mijn kind niet testen

Anders (geef hieronder een
toelichting)

53%

17%

20%

10%

Bij zware klachten (koorst/ benauwdheid/ zwaar 
hoesten) 

Laat ik mijn kind testen bij de
GGD

Doet mijn kind een zelftest

Laat ik mijn kind niet testen

Anders (geef hieronder een
toelichting)



 

 
 

 
De meeste scholen voeren de landelijk voorgeschreven maatregelen uit. Voor de nieuwe 
maatregelen dat kinderen zich laten testen als ze klachten hebben en mondkapjes vanaf groep 6 
wordt door (meer dan) 80% van de scholen opgevolgd.  

 

30%

20%

12%

31%

8%

Corona-besmettingen moeten zoveel mogelijk worden
voorkomen door de scholen veilig te maken en waar nodig…

Scholen moeten de landelijke maatregelen volgen en verder
niet meer of minder doen dan voorgeschreven.

Scholen mogen zelf bepalen welk maatregelen ze nemen en of
ze de school sluiten.

Scholen zouden geen corona-maatregelen moeten invoeren.

Anders, namelijk

Hoe vind je dat de scholen zouden moeten omgaan met corona-
besmettingen? 

32%

11%

31%

9%

16%

1%

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 de coronamaatregelen die op school zijn 
ingevoerd? 

86%

85%

79%

59%

48%

36%

30%

3%

2%

Kinderen met klachten blijven thuis en laten zich testen

Geen ouders in de school

Dringend advies mondkapje vanaf groep 6

Kinderen (vanaf groep 6, in het voortgezet onderwijs en MBO)…

Geen activiteiten buiten het onderwijs, zoals vieringen en…

Leerlingen houden 1,5 meter afstand van de leraar

Beperken van contacten tussen leerlingen door met vaste…

School is tijdelijk gesloten

Er gelden geen extra maatregelen

Welke maatregelen heeft de school genomen om de 
coronabesmettingen te voorkomen? (Meerdere antwoorden mogelijk) 



 

Daar staat tegenover dat 55% ouders de maatregel om vanaf groep 6 mondkapje dringend te 
adviseren geen goede maatregel vindt.  

 
 
Ouders zijn minder tevreden over de communicatie dan vorige keer. Nu is ongeveer de helft 
tevreden over hoe de school communiceert over de situatie.  

 
 

MAATREGELEN OVERHEID 

 

Geen vervroegde kerstvakantie 

De meeste ouders zijn geen voorstander van het eerder laten beginnen van de 

kerstvakantie. 60% geeft aan dat scholen wat hen betreft sowieso openblijven. De 

meerderheid vindt dat de overheid niet meer moet doen om de coronabesmettingen op 

scholen te voorkomen. Ruim de helft van de ouders vindt dat leraren met voorrang een 

booster-shot moeten kunnen krijgen. Een ruime meerderheid is geen voorstander van het 

vaccineren van kinderen onder de 12 jaar en ook niet voor het preventief testen vanaf 

groep1.  

 

 

15% 14% 15% 12% 41% 3%Totaal

Wat vind je van het dringende advies voor het dragen van een 
mondkapje voor kinderen in gr 6, 7 en 8? 

Een hele goede maatregel Een goede maatregel Neutraal

Een slechte maatregel Een hele slechte maatregel Geen mening of niet van toepassing

22% 32% 21% 15% 10%Totaal

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

Heel tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Heel ontevreden

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

26% 11% 14% 18% 31%

Het kabinet moet meer doen om coronabesmettingen op 
school te voorkomen 



 

 

 

 

 

 

 
 

UITVAL VAN ONDERWIJS 
 
Leerlingen missen vooral lessen door uitval van leerkrachten of omdat 
ze zelf corona-klachten hadden.  

Het aantal leerlingen dat te maken heeft met lesuitval is gestegen naar 79%. Het grootste 

deel van deze kinderen moest thuisblijven doordat leraren door corona uitvielen of omdat 

ze zelf corona-achtige symptomen hadden. Een derde geeft aan dat hele klassen naar huis 

zijn gestuurd en de helft is meer dan 3 keer thuisgebleven dit schooljaar.   

28% 9% 9% 15% 38%

Scholen moeten een week eerder dicht voor de 
kerstvakantie vanwege de coronabesmettingen 

20% 11% 15% 10% 45%

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

31% 18% 23% 7% 22%

Leraren moeten met voorrang een ‘booster-shot’ tegen 
corona kunnen krijgen

18% 20% 17% 25% 21%

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

44% 16% 10% 15% 14%

Scholen moeten sowieso openblijven

12% 10% 11% 18% 49%

Alle leerlingen vanaf groep 1 moeten zich twee keer per 
week preventief testen



 

 

 

 

 

 

MEER INFORMATIE? 

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

Marieke Boon-Mens    

Ouders & Onderwijs  

Marieke.boon@oudersenonderwijs.nl 

088-60 50 101 

40%

36%

30%

29%

21%

10%

7%

Ja, er is lesuitval geweest door het uitvallen van leraren
door corona

Ja, mijn kind moest door coronasymptomen
thuisblijven

Ja, er zijn hele klassen naar huis gestuurd

Ja, mijn kind heeft in quarantaine gezeten vanwege
corona

Nee, mijn kind heeft gewoon alle lessen op school
gevolgd

Ja, om een andere reden:

Ja, mijn kind is thuis gebleven omdat iemand in het
gezin in de risicogroep valt

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

16% 20%
14%

51%

Hoe vaak is je kind thuis gebleven of heeft het lessen 
gemist? 

1 keer

2 keer

3 keer

meer dan 3 keer


