
Onderwijsatlas 
primair onderwijs

De onderwijsarbeidsmarkt in beeld



Inhoud

Vorige pagina

Volgende pagina

Print

Zoek

Bewaren



Onderwijsatlas
primair onderwijs

De onderwijsarbeidsmarkt in beeld



Inleiding

Groeit of daalt het aantal leerlingen in uw regio? In welke 

mate vergrijst het personeelsbestand? En hoe hoog is het 

ziekteverzuimpercentage in het primair onderwijs? 

De Onderwijsatlas primair onderwijs biedt u antwoord op 

deze én op veel andere vragen. In de Onderwijsatlas primair 

onderwijs vindt u een breed scala aan geografische kaarten, 

grafieken en kengetallen. Deze gegevens bieden een samen

hangend beeld van recente én toekomstige ontwikkelingen 

op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. De geogra

fische kaarten brengen bovendien in één oogopslag regio

nale verschillen in kaart. Een belangrijk gegeven, omdat  

de arbeidsmarkt in het primair onderwijs een regionale 

arbeidsmarkt is. 

De Onderwijsatlas primair onderwijs wordt u aangeboden 

door het Arbeidsmarktplatform PO. Het Arbeidsmarkt

platform PO is het expertisecentrum op het gebied van  

de arbeidsmarkt in het primair onderwijs, van en voor 

werknemers en werkgevers. Kennisontwikkeling en kennis

deling in het primair onderwijs zijn belangrijke pijlers voor 

het Arbeidsmarktplatform PO. Met de Onderwijsatlas primair 

onderwijs wil het Arbeidsmarktplatform PO kennis over de 

arbeidsmarkt dan ook graag op een toegankelijke wijze met 

u delen. Wij hopen dat u de Onderwijsatlas primair onderwijs 

met veel plezier zult lezen en de informatie kunt gebruiken 

tijdens uw dagelijkse werkzaamheden. 

Ton Groot Zwaaftink

Voorzitter Arbeidsmarktplatform PO
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1 Krimp of groei? Het aantal leerlingen in het primair 

onderwijs is een belangrijke indicator 

voor de vraag naar onderwijspersoneel. 

De vraag naar onderwijspersoneel 

wordt voornamelijk bepaald door de 

ontwikkeling van het aantal leerlingen, 

de uitstroom van personeel en personeel 

dat van functie wisselt of de arbeidsduur 

aanpast. Ook de organisatie van het 

werk binnen de school heeft invloed 

op de vraag naar onderwijspersoneel, 

evenals de groepsgrootte.
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Leerlingen primair onderwijs    Verdeling leerlingen  naar schooltype Gewichtenleerlingen basisonderwijs (2014)

Leerlingen

 Werkgelegenheid

 Werkgelegenheid primair onderwijs  Werkgelegenheid in fte naar functie  Werkgelegenheid in fte naar subsector

0

1.540.000

1.580.000

1.620.000

1.660.000

1.700.000

20142013201220112010

1.565.106

speciaal 
basisonderwijs

(voortgezet)
speciaal onderwijs

basisonderwijs

93,1%

2,4%

4,5%
gewicht 1,2

gewicht 0,3

geen gewicht

89,9%

5,4%

4,7%

speciaal basisonderwijs

basisonderwijs

(voortgezet) 
speciaal onderwijs

78,6%

16,5%

4,9%

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs neemt de komende jaren verder af

In primair onderwijs werkzame personen als % van de potentiële beroepsbevolking (2065 jaar): 1,7%

Directie

Ondersteunend
personeel

Onderwijzend personeel

75,9%

16,4%

7,7%

0

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

20132012201120102009

FTEPersonen
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Krimp in grote delen van Nederland

Doordat er in Nederland minder kinderen geboren worden, 

neemt het aantal leerlingen in het primair onderwijs af.  

Zo daalde het aantal leerlingen in het primair onderwijs 

tussen 2010 en 2014 met zo’n 5 procent, tot 1.565.106 

 leerlingen. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt  

door een dalend aantal leerlingen in het basisonderwijs.

De ontwikkeling van het aantal leerlingen in het basis

onderwijs loopt regionaal sterk uiteen. Veel gemeenten in 

het zuiden, noorden en oosten van Nederland hebben de 

afgelopen jaren te maken gehad met krimp. Er zijn echter 

ook gemeenten waar het aantal leerlingen niet terugloopt  

of zelfs is toegenomen. Vooral in de G4 en de omliggende 

gemeenten is sprake van een gelijkblijvend of toenemend 

aantal leerlingen. En zelfs binnen een gemeente zijn soms 

grote verschillen zichtbaar. [Zie kaart 1]

Krimp zet door

Ook de komende jaren zal het aantal leerlingen in veel regio’s 

afnemen. De mate waarin dit zal gebeuren, verschilt per 

regio. Zo daalt het aantal basisschoolleerlingen in grote 

delen van het noorden tussen 2014 en 2019 naar 

 verwachting met meer dan 10 procent. Er zijn in Nederland 

ook enkele gemeenten waar het aantal leerlingen naar 

 verwachting zal toenemen. Het gaat dan vooral om 

 gemeenten in de Randstad. Buiten de Randstad is het aantal 

gemeenten waar het aantal leerlingen zal stijgen beperkt. 

[Zie kaart 2]

Gevolgen krimp

Scholen met een dalend aantal leerlingen staan voor  

de uitdaging zich aan te passen aan de veranderende 

omstandigheden. Dalende leerlingaantallen stellen scholen 

namelijk voor verschillende vraagstukken, bijvoorbeeld  

op het gebied van financiën, werkgelegenheid, de samen

stelling van het personeelsbestand en de kwaliteit van  

het onderwijs. 

Ook spelen er in krimpgebieden vraagstukken rondom  

de diversiteit van het onderwijsaanbod en de leefbaarheid  

in krimpgebieden. Zoals blijkt uit kaart 3 is in krimp

gebieden de diversiteit van het onderwijsaanbod in  

het basisonderwijs vaak beperkt. 

Basisonderwijs 2010-2014

≥ 4% 

0 tot 4%

-8 tot 0%

-16 tot -8%

-24 tot -16%

< -24%

Ontwikkeling aantal leerlingen1

Basisonderwijs 2014-2019

≥ 10%

5 tot 10%

0 tot 5%

-5 tot 0%

-10 tot -5%

-20 tot -10%

< -20%

Leerlingenprognose2

Basisonderwijs 2014

≥ 5 denominaties

1 denominatie

2 denominaties

3 denominaties

4 denominaties

geen school

Denominatieve diversiteit3
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Ook werkgelegenheid neemt af

Ongeveer driekwart van het personeel in het basisonderwijs 

is werkzaam als leraar. In vrijwel elke regio is de werk

gelegenheid voor leraren tussen 2009 en 2013 gedaald. 

Evenals bij de daling van het aantal leerlingen zien we ook 

hier verschillen in de mate waarin de werkgelegenheid in  

de verschillende regio’s is afgenomen. De werkgelegenheid 

daalde het sterkst in het noorden van Nederland, Zeeland en 

delen van Limburg. In Den Haag en Utrecht is daarentegen 

sprake van lichte groei. [Zie kaart 4]

Vervangingsvraag verschilt per regio

De komende jaren zal de werkgelegenheid voor leraren in 

het primair onderwijs – gemeten als fte’s die daadwerkelijk 

gewerkt moeten worden in een situatie zonder onvervulde 

vacatures – afnemen. De werkgelegenheid zal tussen 2015 

en 2020 het sterkst dalen in de noordelijke delen van 

Nederland. In bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht zal de 

werkgelegenheid juist stijgen. [Zie kaart 5] De vervangings

vraag – de vraag naar leraren die ontstaat omdat leraren uit 

de sector stromen (pensioen of anderszins), minder gaan 

werken of in een andere functie binnen de sector gaan 

 werken – is in 2020 naar verwachting het hoogst in Weert  

en Amsterdam. [Zie kaart 6]

Bronvermelding

Voor de totstandkoming van dit hoofdstuk zijn de volgende bronnen 
gebruikt:
  Etalagebestanden primair onderwijs, DUO
  Bborom bestanden, DUO
  Scenariomodel PO, Arbeidsmarktplatform PO
  De arbeidsmarkt voor leraren po 20152020, CentERdata in opdracht  
 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Basisonderwijs 2009-2013

≥ 0%

-8 tot 0%

-12 tot -8%

-16 tot -12% 

< -16%

Ontwikkeling werkgelegenheid leraren4

Primair onderwijs 2015-2020

≥ 5%

0 tot 5%

-5 tot 0%

-10 tot -5%

< -10%

Prognose werkgelegenheid leraren5

Primair onderwijs 2020

≥ 8%

7 tot 8%

6,5 tot 7%

5,5 tot 6,5%

< 5,5%

Omvang vervangingsvraag leraren6
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2 Wie werken er in het primair onderwijs?

De kwaliteit van het onderwijs wordt  

voor een groot deel bepaald door de mensen  

die er werken. Maar wie werken er in het primair 

onderwijs? Ruim driekwart van het personeel in  

de sector is werkzaam als leraar. Zij vormen 

daarmee de grootste functiegroep, gevolgd door 

het ondersteunend personeel (ruim 18 procent)  

en het directiepersoneel (ruim 5 procent).
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Het aandeel vrouwen in een directiefunctie neemt toe

Gemiddelde leeftijd primair onderwijs in personen

Directie

Onderwijzend personeel

Ondersteunend personeel

 50,9 48,3 52,6

 42,4 41,6 46,8

 43,6 42,4 48,4

 51,7 49,6 53,6

 43,5 43,0 46,9

 46,0 44,9 50,5

2009 2013

Leeftijdspiramide primair onderwijs in personen (2013)

Man-vrouw verdeling primair onderwijs in personen

Wie werken er in het primair onderwijs?

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

Ondersteunend personeel

Onderwijzend personeel

Directie

Ondersteunend personeel

Onderwijzend personeel

Directie

2013

2009 60%40%

16%84%

20%80%

53%47%

86%

19%81%

14%

05.00010.00015.00020.00025.000

< 25 jaar

25 tot 30 jaar

30 tot 35 jaar

35 tot 40 jaar

40 tot 45 jaar

45 tot 50 jaar

50 tot 55 jaar

55 tot 60 jaar

≥ 60 jaar

. 10.0005.000

VoltijdDeeltijd Voltijd Deeltijd

Wie werkt in welke functie in het primair onderwijs? (2013)

FTE Personen

Onderwijzend 
personeel

DirectieOndersteunend 
personeel

Onderwijzend 
personeel

DirectieOndersteunend 
personeel

75,9% 75,5%

16,4% 18,6%

7,7% 5,9%

Mannen zijn gemiddeld ouder dan vrouwen
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Gemiddelde leeftijd personeel neemt toe

Het onderwijs is een relatief vergrijsde sector. Dit geldt  

ook voor het primair onderwijs. Terwijl de werkgelegenheid 

in de sector is gedaald, neemt de gemiddelde leeftijd van  

het personeel als gevolg van de vergrijzing en toegenomen 

uittredeleeftijd toe. In 2013 is het directiepersoneel in de 

sector gemiddeld 51,7 jaar oud, ten opzichte van 50,9 jaar  

in 2009. Het onderwijsondersteunend personeel is in  

2013 gemiddeld 46 jaar, leraren 43,5 jaar. Ook voor deze  

functiegroepen geldt dat dit gemiddelde hoger ligt dan  

de gemiddelde leeftijd in 2009.

De gemiddelde leeftijd van leraren is het hoogst in Noord 

en OostGroningen, Maastricht Mergelland en Parkstad 

Limburg: leraren zijn hier gemiddeld 45 jaar of ouder.  

Alleen in Utrecht, Almere, de Vallei en Rivierenland zijn 

 leraren gemiddeld jonger dan 42 jaar. [Zie kaart 7] 

Vergrijzing regionaal goed zichtbaar

Ongeveer een kwart van de leraren in het primair onderwijs 

is 55 jaar of ouder. Regionaal zijn ook hierin verschillen 

 zichtbaar. De vergrijzing is bijvoorbeeld het meest sterk 

zichtbaar in regio’s zoals Maastricht Mergelland en Parkstad 

Limburg. In deze regio’s is minimaal 30 procent van de 

 leraren 55plus. In onder andere Flevoland, de Vallei en 

Rivierenland is het aandeel oudere leraren relatief laag.  

In deze gebieden is minder dan 22 procent van de leraren 

55plus. [Zie kaart 8] 

44 tot 45 jaar

Primair onderwijs 2013

≥ 45 jaar

43 tot 44 jaar

42 tot 43 jaar

< 42 jaar

Gemiddelde leeftijd leraren7

Primair onderwijs 2013

≥ 30%

27 tot 30%

25 tot 27%

22 tot 25%

< 22%

Aandeel oudere leraren (55plus)8

44 tot 45 jaar

Primair onderwijs 2013

≥ 45 jaar

43 tot 44 jaar

42 tot 43 jaar

< 42 jaar
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Weinig jongeren werkzaam in de sector

Het aandeel jonge leraren in het primair onderwijs is 

beperkt. Zo’n 2 procent van de leraren is jonger dan 25 jaar, 

ruim een kwart is tussen de 25 en 35 jaar. In delen van 

Limburg en in het noorden van Nederland komt het aandeel 

35minners in 2013 uit op minder dan 26 procent. Dit is lager 

dan het landelijk gemiddelde. Ook zijn er gebieden waar  

het aandeel jonge leraren uitkomt boven het landelijk 

gemiddelde. Voorbeelden hiervan zijn Almere en Den Haag. 

Minimaal 34 procent van de leraren in deze steden is jonger 

dan 35 jaar. [Zie kaart 9] 

Feminisering zet door

Het primair onderwijs staat bekend als een sector waarin 

relatief veel vrouwen werken. In 2013 wordt in totaal 78 

 procent van de werkgelegenheid in fte vervuld door 

 vrouwen. In personen loopt dit aandeel zelfs op tot 83 

 procent. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat vrouwen, 

vaker dan hun mannelijke collega’s, een deeltijdbaan 

hebben. 

De afgelopen jaren is het aandeel vrouwen zowel onder het 

directiepersoneel, het onderwijsondersteunend personeel 

als onder leraren toegenomen. De toename is het sterkst 

zichtbaar bij het directiepersoneel. Wel blijft dit de enige 

functie waarbij het aandeel mannen nog licht hoger is dan 

het aandeel vrouwen.

Mannelijk personeel is dus fors in de minderheid. De mannen 

die in de sector werken, zijn bovendien relatief oud. Zo is  

de gemiddelde leeftijd onder mannelijke leraren 46,9 jaar, 

ten opzichte van 43 jaar onder vrouwelijke leraren. 

Soortgelijke patronen zijn zichtbaar bij het directiepersoneel 

en het onderwijsondersteunend personeel. Omdat mannen 

gemiddeld ouder zijn dan hun vrouwelijke collega’s en  

de instroom van mannen op de pabo achterblijft op de 

instroom van vrouwen, zal het aandeel mannen naar 

 verwachting niet snel toenemen.

Hoogste aandeel mannen in Limburg

Gemiddeld is 14 procent van de leraren man. In grote delen 

van Limburg en in CentraalGroningen, Nijmegen en de 

Achterhoek ligt het aandeel mannelijke leraren hoger dan  

dit gemiddelde. In deze regio’s is minimaal 18 procent van de 

leraren man. Het aandeel mannen is het laagst in de regio’s 

Rijnmond, Rivierenland en Haaglanden: minder dan  

12  procent van de leraren in deze regio’s is man. [Zie kaart 10]

Bronvermelding

Voor de totstandkoming van dit hoofdstuk zijn de volgende bronnen 
gebruikt: 
 Etalagebestanden primair onderwijs, DUO
 Kennisbank Arbeidszaken Publieke Sector, Ministerie van  
 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Primair onderwijs 2013

≥ 34%

31 tot 34%

29 tot 31%

26 tot 29%

< 26%

Aandeel jonge leraren (< 35 jaar)9 Aandeel mannelijke leraren10

Primair onderwijs 2013

≥ 18%

16 tot 18%

14 tot 16%

12 tot 14%

< 12%
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3 Tevredenheid, arbeidsvoorwaarden  
 en HRMbeleid

Afspraken over arbeidsvoorwaarden 

in het primair onderwijs zijn 

vastgelegd in de cao. In deze cao staan 

afspraken over zowel de primaire 

arbeidsvoorwaarden, zoals het salaris, 

als de secundaire arbeidsvoorwaarden. 

In de cao primair onderwijs 20142015 

zijn onder andere afspraken gemaakt 

over professionalisering, werkdruk en 

duurzame inzetbaarheid.
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Deelname aan opleiding/training primair onderwijs 2014: 67,7%

Functiemix basisonderwijs (maart 2014)

Doelstelling Realisatie

Functiemix speciaal (basis)onderwijs (maart 2014)

Doelstelling Realisatie

LC

LB

LA

Overig
LC

LB

LA

58% 76,5%

40% 21,6% 1,7%2% 0,2%

< 0,5 fte 0,5 - 0,8 fte > 0,8 fte

Ondersteunend
personeel

Onderwijzend
personeel

Directie
0%

20%

40%

60%

80%

100%

BO SBO (V)SO

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Ondersteunend
personeel

Onderwijzend
personeel

Directie

LA

LC

LB LB

Overig

LC

LA

86% 85,2%

14% 10% 4,6% 0,2%0%

Tevredenheid, arbeidsvoorwaarden en HRM-beleid 

Gemiddelde aanstellingsomvang 

personeel primair onderwijs (2013)

Aanstellingsomvang personeel primair onderwijs 

(2013)

0% 20% 40% 60% 80%

De mate van zelfstandigheid

De samenwerking met collega's

De inhoud van het werk

De wijze waarop ik beoordeeld word

De wijze van leidinggeven

De resultaatgerichtheid

De aandacht van de organisatie
voor mijn persoonlijk welzijn

De mate van invloed die ik heb
binnen de organisatie

De informatievoorziening

De hoeveelheid werk

De loopbaanmogelijkheden

De beloning

Tevredenheid met organisatie

Tevredenheid met baan

Personeel met een tijdelijk dienstverband (2013)

Basisonderwijs     Speciaal (basis) onderwijs

Directie

3,5%
Directie

4,5%

Leraren  
(incl. LIO)

5,4%

Leraren  
(incl. LIO)

7,4%

Onder
steunend 
personeel

11,9%

Onder
steunend 
personeel

7,7%

Tevredenheid baan, organisatie en baanaspecten primair onderwijs (2014)

Vakinhoudelijke opleiding meest populair, gevolgd door 
een opleiding gericht op vaardigheden13



Primair onderwijs 2013

≥ 0,77

0,75 tot 0,77

0,72 tot 0,75

0,70 tot 0,72

< 0,70

Primair onderwijs 2013

≥ 8%

7 tot 8%

5 tot 7%

4 tot 5%

< 4%

Ondersteunend personeel heeft vaak een kleine deeltijdbaan

In het primair onderwijs werkt zowel het onderwijzend  

als het onderwijsondersteunend personeel relatief vaak  

op basis van een deeltijdaanstelling. In 2013 heeft bijna  

45 procent van de leraren een aanstelling van meer dan  

0,8 fte, onder het onderwijsondersteunend personeel is  

dit ruim 35  procent. Ruim 18 procent van de leraren heeft 

een aanstelling van minder dan 0,5 fte, ten opzichte van ruim  

32 procent van het onderwijsondersteunend personeel. 

Slechts een beperkt deel van het directiepersoneel heeft  

een kleine deeltijdbaan: 2 procent van het directiepersoneel 

heeft een aanstelling van minder dan 0,5 fte, terwijl  

88 procent een aanstellingsomvang heeft van meer dan  

0,8 fte. Vrouwen werken vaker dan hun mannelijke collega’s 

in een deeltijdbaan. 

Gemiddelde aanstellingsomvang leraren11

Primair onderwijs 2013

≥ 0,77

0,75 tot 0,77

0,72 tot 0,75

0,70 tot 0,72

< 0,70

Aandeel tijdelijk dienstverband leraren12

Primair onderwijs 2013

≥ 8%

7 tot 8%

5 tot 7%

4 tot 5%

< 4%
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Hoogste gemiddelde aanstellingsomvang 
in Limburg 

Leraren in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en in grote 

delen van Limburg hebben in vergelijking met hun collega’s 

in andere regio’s de hoogste gemiddelde aanstellings

omvang. Leraren in deze gebieden hebben gemiddeld een 

aanstellingsomvang van 0,77 fte of meer. In onder andere 

NoordHolland Noord, IJssel en Vecht en NoordwestVeluwe 

hebben leraren gemiddeld de laagste aanstellingsomvang. 

Zij hebben gemiddeld een aanstellingsomvang van minder 

dan 0,7 fte. [Zie kaart 11]

6 procent heeft tijdelijk contract

In 2013 is zo’n 6 procent van het reguliere personeel in het 

primair onderwijs werkzaam op basis van een tijdelijk dienst

verband. Deze gegevens zijn exclusief korttijdelijk personeel 

(inval). Ondersteunend personeel en (startende) leraren 

 hebben, in vergelijking met het directiepersoneel, relatief 

vaak een tijdelijk contract. 

Leraren in onder andere Flevoland, Amsterdam en Den Haag 

hebben, in vergelijking met hun collega’s elders in het land, 

relatief vaak een tijdelijk dienstverband: minimaal 8 procent 

van de leraren in deze gebieden heeft een tijdelijk dienst

verband. In grote delen van Limburg en het noorden van 

Nederland is het aandeel leraren met een tijdelijk dienst

verband in verhouding beperkt. In deze regio’s heeft minder 

dan 4 procent van de leraren een tijdelijk dienstverband.  

[Zie kaart 12]

Functiemix: doelstelling niet volledig 
behaald

De functiemix is de verdeling van leraren (in fte’s) over  

de verschillende salarisschalen. Schoolbesturen krijgen 

 middelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap om leraren promotie te kunnen geven. Door 

deze maatregel komen meer leraren in hogere salarisschalen. 

Per sector zijn tussendoelen afgesproken voor de functiemix. 

De doelstelling voor 2014 is in het basisonderwijs niet 

 volledig behaald. In maart 2014 bevond ruim 21 procent  

van de leraren zich in schaal LB, in plaats van de gestelde  

40 procent. Ook het aandeel leraren in schaal LC blijft licht 

achter op de doelstelling. In het speciaal (basis)onderwijs  

is de doelstelling voor wat betreft het aandeel leraren in 

schaal LB bijna gerealiseerd. Het aandeel leraren in schaal LC 

blijft in deze sector ook licht achter op de doelstelling.

Merendeel tevreden over werk

Zo’n 83 procent van het personeel in het primair onderwijs 

geeft aan tevreden te zijn met hun baan. Dit aandeel is  

de afgelopen jaren iets toegenomen. Minder tevreden zijn  

zij over de organisatie waar zij werken. Desondanks is ook 

hier een ruime meerderheid van het personeel tevreden 

over. Wanneer we nader inzoomen op verschillende baan

aspecten, blijkt het personeel vooral tevreden te zijn over  

de mate van zelfstandigheid, gevolgd door de samen

werking met collega’s en de inhoud van het werk. Het minst 

tevreden zijn zij over de beloning, de loopbaanmogelijk

heden en de hoeveelheid werk.

Bronvermelding

Voor de totstandkoming van dit hoofdstuk zijn de volgende bronnen 
gebruikt:
  Etalagebestanden primair onderwijs, DUO
  Functiemix, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op  
 functiemix.minocw.nl 
  Personeels en Mobiliteitsonderzoek 2014 (POMO), Ministerie van  
 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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4 Straks voor de klas

Het aanbod van nieuwe leraren in  

het primair onderwijs bestaat 

voornamelijk uit afgestudeerden  

van de pabo. De pabo speelt dus  

een belangrijke rol op de arbeidsmarkt 

als ‘leverancier’ van nieuwe leraren.  

De kwaliteit van de pabo is hierdoor 

van groot belang. 
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89% van de pabostudenten is tevreden over wat zij tijdens de stage hebben geleerd

Lerarenopleidingen

Instroom pabo en master SEN

Aantal gediplomeerden pabo en master SEN

Instroom pabo naar vooropleiding
Ruim 24% van de pabo-studenten 
uit het inschrijfjaar 2010 is 
na 3 jaar studie uitgevallen.

Begeleiding startende leraren afkomstig van pabo

Aandeel pabo- en SEN-studenten dat tevreden is over de opleiding (2015)
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Aantal pabo-studenten daalt

Het aantal pabostudenten in Nederland is tussen 2010 en 

2014 met zo’n 14 procent gedaald, tot 23.991 studenten. 

Deze afname is deels toe te schrijven aan de toegenomen 

baanonzekerheid in het primair onderwijs. Ook de kwaliteits

verbetering van de pabo, waardoor er hogere eisen aan 

 studenten worden gesteld, speelt een rol. Vooral in de  

regio’s Maastricht Mergelland en Roermond is het aantal 

pabostudenten in deze periode sterk afgenomen. 

Een soortgelijke ontwikkeling is zichtbaar bij de leraren

opleidingen voor het speciaal onderwijs (SEN). Hier daalde 

het aantal studenten tussen 2010 en 2014 met zo’n 39 

 procent, tot 4.138 studenten. Het aantal studenten SEN  

is het sterkst gedaald in OostGroningen en Weert.  

[Zie kaarten 13 en 14]

Daling aantal pabo-studenten zet door

Ook de komende jaren zal het aantal pabostudenten verder 

afnemen. In 2019 zijn er naar verwachting 21.287 studenten, 

ten opzichte van 21.701 studenten in 2015. 

Minder gediplomeerden beschikbaar voor 
arbeidsmarkt

In navolging van het aantal studenten is ook het aantal 

 studenten dat de pabo met een diploma verlaat de 

 afgelopen jaren afgenomen. In totaal zijn er in 2013 4.195 

studenten afgestudeerd aan de pabo, 1.151 minder dan  

in 2009. In de regio’s OostGroningen en Roermond is  

het aantal gediplomeerden het sterkst gedaald. Ook bij  

de lerarenopleidingen voor het speciaal onderwijs is het 

aantal gediplomeerden in deze periode teruggelopen,  

tot 1.536 gediplomeerden in 2013. [Zie kaart 15]
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≥ 100

80 tot 100

70 tot 80

60 tot 70
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Aantal gediplomeerden pabo15
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65 tot 75
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Aantal pabostudenten13
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Wisselende arbeidsmarktperspectieven voor afgestudeerden

Afgestudeerde pabostudenten vinden de afgelopen jaren 

minder eenvoudig een baan in het onderwijs. Ook combi

neren zij vaker een baan in het onderwijs met een baan 

 daarbuiten. Van alle studenten die in 2012 zijn afgestudeerd, 

heeft 69 procent een half jaar na afstuderen een baan in  

het onderwijs. Veel starters beginnen met invalwerk en  

een tijdelijk dienstverband.

In de provincie ZuidHolland zijn paboafgestudeerden het 

meest vaak werkzaam in het onderwijs. In deze provincie  

is minimaal 90 procent van de alumni werkzaam in het 

onderwijs. In Friesland werkt daarentegen minder dan  

75 procent van de alumni in het onderwijs. [Zie kaart 16] 

Begeleiding starters van belang

Door startende leraren te begeleiden, ontwikkelen zij zich 

verder en blijven zij eerder voor het onderwijs behouden.  

De afgelopen jaren is daarom in toenemende mate gefocust 

op het begeleiden van startende leraren. In 2013 ontvangt 

bijna 74 procent van startende leraren afkomstig van de 

pabo begeleiding. Om de ambitie van 100 procent begelei

ding in 2020 te halen, zal dit aandeel de komende jaren nog 

fors moeten toenemen.

Bronvermelding

Voor de totstandkoming van dit hoofdstuk zijn de volgende bronnen 
gebruikt:
 Bborom bestanden, DUO 
 Feiten en cijfers, Vereniging Hogescholen
 Loopbaanmonitor, MOOZ Onderzoek in opdracht van  
 het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 Referentieraming 2014, Ministerie van Onderwijs, Cultuur  
 en Wetenschap
 Nationale Studenten Enquete 2015, Studiekeuze123
 Stamos.nl 

Cohort 2012, % alumni werkzaam in onderwijs
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85 tot 90%

80 tot 85%

75 tot 80%
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Beroepsrendement pabo16

Cohort 2012, % alumni werkzaam in onderwijs

≥ 90%

85 tot 90%

80 tot 85%

75 tot 80%

< 75%
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5 Scholen en besturen

Het aantal schoolbesturen in het primair onderwijs is de afgelopen jaren 

afgenomen, van 1.212 besturen in 2010 tot 1.116 besturen in 2014. Ook het 

aantal scholen dat valt onder deze besturen loopt terug. Waren er in 2010 nog 

6.848 basisscholen, 308 scholen voor speciaal basisonderwijs en 324 scholen 

voor (voortgezet) speciaal onderwijs, in 2014 is dit aantal teruggelopen tot  

6.549 basisscholen, 288 scholen voor speciaal basisonderwijs en 319 scholen 

voor (voortgezet) speciaal onderwijs.
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Het aantal scholen in het primair onderwijs daalt

Ontwikkeling aantal scholen primair onderwijs

Verdeling besturen naar denominatie (%)

Ontwikkeling aantal besturen primair onderwijs

Verdeling besturen naar bestuursgrootte (%)

Verdeling zwakke en zeer zwakke scholen (%) 

Basisonderwijs (2014)

Speciaal basisonderwijs (2014)

Gemiddeld aantal toezichthouders per bestuur 

Primair onderwijs (2013)

Gemiddeld aantal bestuurders per bestuur

Primair onderwijs (2013)
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Meeste scholen in de G4

Het dalende aantal leerlingen heeft invloed op het aantal 

besturen en scholen. In grote delen van Friesland, 

Groningen, Zeeland en Limburg, elk regio’s die te maken 

hebben met krimp, is de bestuursdichtheid relatief laag.  

In deze gebieden zijn in een straal van 10 kilometer vaak 

minder dan tien besturen gevestigd. In de vier grote steden 

(G4) zijn daarentegen relatief veel besturen  gevestigd. Hier 

zijn in een straal van 10 kilometer vaak  minimaal vijftig 

besturen gevestigd. Ook de directe om geving van de G4 

wordt gekenmerkt door een relatief hoge bestuursdichtheid. 

[Zie kaart 17] 

Hetzelfde patroon is zichtbaar wanneer gekeken wordt naar 

het aantal basisscholen in een straal van 10 kilometer. Zo zijn 

in de G4 ook de meeste scholen te vinden. In grote delen  

van Zeeland, Drenthe en Flevoland zijn in een straal van  

10 kilometer daarentegen vaak minder dan 25 basisscholen 

gevestigd. [Zie kaart 19] 

Bijna helft besturen is eenpitter 

Zo’n 44 procent van alle schoolbesturen in het primair 

 onderwijs is een eenpitter. Deze besturen hebben één  

school onder hun hoede, in tegenstelling tot meerpitters.  

Zij hebben meerdere scholen onder hun hoede. 

De meeste eenpitters zijn te vinden in West en Midden

Nederland. In een groot deel van deze regio’s is minimaal  

50 procent van de besturen eenpitter. In de Westelijke 

 Mijnstreek, Weert en OostGroningen zijn verhoudingsgewijs 

minder eenpitters te vinden. In deze regio’s is minder dan  

25 procent van de besturen eenpitter. [Zie kaart 20] 
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Grootste scholen in Randstad en Brabant

In grote delen van de Randstad zijn in een straal van 10 kilo

meter niet alleen de meeste basisscholen te vinden, scholen 

in de Randstad zijn ook vaak het grootst. In grote delen van 

de Randstad bestaan basisscholen gemiddeld uit 300 tot 360 

leerlingen. In delen van Brabant zijn er relatief veel basis

scholen met meer dan 240 leerlingen. 

De kleinste scholen zijn te vinden in delen van Groningen, 

Friesland en Zeeland. In bepaalde delen van deze regio’s 

bestaan de scholen gemiddeld uit minder dan 80 leerlingen. 

Ook zijn er relatief veel basisscholen met 80 tot 120 leer

lingen. De steden in deze gebieden zijn hier vaak een 

 uitzondering op. Zo bestaan scholen in de stad Groningen 

gemiddeld uit 240 tot 300 leerlingen. [Zie kaart 21] 

Merendeel besturen valt onder bijzonder 
onderwijs

Het merendeel van de besturen in het primair onderwijs  

valt onder het bijzonder onderwijs. Het bijzonder onderwijs  

geeft onderwijs op grond van godsdienst, levensovertuiging 

of onderwijskundige overtuiging. In 2014 heeft 31 procent 

van alle besturen een protestantschristelijke achtergrond. 

Dit is daarmee de vaakst voorkomende denominatie onder 

besturen in het primair onderwijs.

Wanneer we kijken naar de verdeling van denominaties 

onder basisscholen in Nederland, zien we dat scholen in  

het zuiden van Nederland vaak een roomskatholieke grond

slag hebben. In grote delen van Groningen en Drenthe  

zijn  scholen vaak openbaar, terwijl in delen van Friesland, 

Gelderland en Overijssel veel scholen een protestants 

christelijke grondslag hebben. [Zie kaart 22] 

Aandeel (zeer) zwakke scholen neemt af

De meeste basisscholen en scholen voor speciaal basis

onderwijs voldoen aan de inspectienormen voor basis

kwaliteit. In het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 

voldoet respectievelijk 97,8 en 98,3 procent van de scholen 

aan de inspectienormen. 

De afgelopen jaren is het aandeel zwakke basisscholen 

 verder teruggebracht. In 2010 was nog 6 procent van  

de basisscholen zwak. In 2014 is dit aandeel gedaald tot  

2 procent. Ook zijn er minder zeer zwakke basisscholen.  

In het speciaal basisonderwijs zien we bij het aandeel 

zwakke en zeer zwakke scholen een soortgelijke daling.  

In 2014 is 1,7 procent van de scholen voor speciaal basis

onderwijs zwak. In 2010 was nog 13,6 procent van deze 

scholen zwak. 

Bronvermelding

Voor de totstandkoming van dit hoofdstuk zijn de volgende bronnen 
gebruikt:
 Bborom bestanden, DUO
 Etalagebestanden primair onderwijs, DUO
 Inspectie van het Onderwijs
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6 De financiële staat van het onderwijs

Schoolbesturen ontvangen één 

budget voor personeel en materieel: 

de lumpsum. Schoolbesturen 

beslissen bij lumpsumfinanciering 

zelf hoe ze de lumpsum besteden. 

Scholen ontvangen daarnaast extra 

budget via de prestatiebox. 

Dit bedrag kan onder andere ingezet 

worden voor professionalisering van 

leraren en schoolleiders. 
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Solvabiliteit besturen (inclusief voorzieningen) (2013)

Ontwikkeling rentabiliteit (%)

Liquiditeit besturen (2013)

Besturen onder aangepast financieel toezicht inspectie 

Personele lasten besturen t.o.v. totale lasten (2013)
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Personele lasten laagst bij eenpitters 

De personele lasten vormen de grootste kostenpost voor 

besturen in het primair onderwijs. De personele lasten zijn 

het hoogst bij besturen die bestaan uit 11 tot en met 20 

scholen: 82,6 procent van alle lasten zijn personele lasten.  

Ter vergelijking, bij eenpitters is dit 80,7 procent. 

Positief resultaat in 2013

Het primair onderwijs heeft 2013 afgesloten met een positief 

resultaat. Het is het tweede opeenvolgende jaar dat het 

resultaat positief is. Het positieve resultaat is grotendeels te 

verklaren door de toekenning van extra middelen uit het 

Herfstakkoord en Nationaal Onderwijsakkoord.

De financiële positie van de sector is verder uit te drukken in 

verschillende kengetallen, zoals de solvabiliteit, liquiditeit en 

rentabiliteit. De solvabiliteit geeft een beeld van de verhou

ding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. 

De liquiditeit geeft aan in welke mate aan verplichtingen op 

de korte termijn kan worden voldaan. En de rentabiliteit 

geeft tot slot aan welk deel van de totale baten overblijft na 

aftrek van de lasten. De solvabiliteit in het primair onderwijs 

is de afgelopen jaren relatief stabiel. In 2013 komt de solva

biliteit uit op 0,72. De liquiditeit komt in hetzelfde jaar uit op 

2,35. De liquiditeit van besturen met een of enkele scholen  

is  aanzienlijk hoger dan de liquiditeit van besturen met een 

groter aantal scholen.

In 2013 komt de rentabiliteit uit op 3,3 procent. De kosten 

van de sector zijn in 2013 dus lager dan de opbrengsten.  

Dit is een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren.  

Zo kwam de rentabiliteit in 2009 nog uit op 0,4 procent. 
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35 besturen onder aangepast financieel  
toezicht

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het 

 financiële beleid van onderwijsinstellingen. Het toezicht  

richt zich voornamelijk op de financiële continuïteit van 

instellingen en de doelmatigheid en rechtmatigheid van de 

uitgaven. Aan de hand van een risicoanalyse en eventueel 

nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school 

nodig heeft. 35 schoolbesturen staan op 1 april 2015 onder 

aangepast financieel toezicht.

Gewichtenleerlingen vooral in Randstad  
en grensgebied

Basisscholen ontvangen op basis van de gewichtenregeling 

extra financiële middelen voor de bestrijding van onderwijs

achterstanden. Dit gebeurt op basis van het opleidings

niveau van de ouders en het postcodegebied van de school.

Heeft een leerling het gewicht 0,3 of 1,2 dan krijgt de school 

extra middelen. Het gewicht 1,2 wordt toegekend als een  

of beide ouders basisonderwijs of (v)sozmlk als hoogste 

opleiding heeft. Het gewicht 0,3 wordt toegekend als beide 

ouders of de ouder die voor het kind zorgt lbo/vbo, praktijk

onderwijs of vmbo basis of kaderberoepsgerichte leerweg 

als hoogste opleiding heeft.

Aan het merendeel van de basisschoolleerlingen wordt  

geen gewicht toegekend. In 2014 is in totaal aan zo’n 10 

procent van de leerlingen wel een gewicht toegekend: aan 

5,4 procent is het gewicht 0,3 toegekend, aan 4,7 procent  

het gewicht 1,2.

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben een hoog 

 percentage gewichtenleerlingen. In deze steden volgt vooral 

een hoog percentage gewichtenleerlingen met het gewicht 

1,2 onderwijs. Ook buiten de Randstad zijn er gebieden met 

een relatief hoog percentage gewichtenleerlingen.  

Dit geldt bijvoorbeeld voor enkele aan Duitsland grenzende 

gemeenten. [Zie kaart 23] 

Kleine scholen vooral in noorden van 
Nederland en Zeeland

Het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorgaande jaar 

bepaalt hoeveel middelen een school ontvangt voor de 

 personeelskosten. De financiële gevolgen van krimp worden 

hierdoor met een lichte vertraging voelbaar voor scholen. 

Tegelijkertijd daalt door het dalende aantal leerlingen de 

behoefte aan onder andere ruimte en personeel. 

Voor kleine scholen wordt de terugval aan middelen 

 gecompenseerd met de kleinescholentoeslag. Kleine basis

scholen, met minder dan 145 leerlingen, zijn vooral te vinden 

in het noorden van Nederland en in Zeeland. In een aanzien

lijk deel van deze regio’s is meer dan 68 procent van de 

 scholen een kleine school. Ook zijn in deze regio’s relatief 

veel zeer kleine scholen. Op deze scholen volgen minder dan 

honderd leerlingen onderwijs. [Zie kaart 24 en 25]

Bronvermelding

Voor de totstandkoming van dit hoofdstuk zijn de volgende bronnen 
gebruikt:
 Etalagebestanden primair onderwijs, DUO
 Inspectie van het Onderwijs
 Financiële rapportage funderend onderwijs 2013,  
 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
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Werknemers in het primair onderwijs kunnen aanspraak maken op inkomen  

en/of rechtsbescherming als zij ziek worden of arbeidsongeschikt raken. 

Daarnaast komen werknemers die werkloos worden onder bepaalde 

voorwaarden in aanmerking voor een (bovenwettelijke) werkloosheidsuitkering.

7 Sociale zekerheid
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21,7%

Aandeel WW’ers primair onderwijs naar leeftijd (2014)
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Verzuimpercentage daalt

Het verzuimpercentage onder het onderwijzend personeel 

(inclusief directie) in het primair onderwijs is ten opzichte 

van 2012 licht gedaald. In 2012 kwam het verzuimpercen

tage uit op 6,9 procent, in 2013 is dit teruggelopen tot  

6,6 procent. Ook onder het onderwijsondersteunend 

 personeel is het ziekteverzuimpercentage afgenomen,  

van 7,3 procent in 2012 naar 6,9 procent in 2013. 

Het verzuimpercentage is het hoogst onder ouderen. Ook 

verzuimen zij gemiddeld langer dan hun jongere collega’s. 

Het verzuimpercentage verschilt bovendien tussen scholen 

van verschillende denominaties. De ervaren werkdruk wordt 

vaak als oorzaak van het verzuim genoemd. 

Verzuim verschilt per regio

De mate waarin personeel zich ziek meldt, verschilt tussen 

de verschillende regio’s in Nederland. Zo is het verzuim

percentage onder het onderwijzend personeel in het basis

onderwijs het hoogst in Amsterdam en Rotterdam en de 

provincies Limburg en Groningen. Het onderwijzend 

 personeel in de G4 meldt zich bovendien relatief vaak ziek. 

De ziekmeldingen duren in de G4 echter niet het langst.  

De gemiddelde verzuimduur onder het onderwijzend 

 personeel in het basisonderwijs is het hoogst in de 

 provincies Groningen en Zeeland. [Zie kaart 26] 

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
neemt toe

Werknemers die ziek worden en na twee jaar ziekte ten 

 minste 35 procent arbeidsongeschikt zijn, kunnen aanspraak 

maken op een WIAuitkering. De WIA bestaat uit twee rege

lingen, afhankelijk van de vraag of iemand wel of niet kan 

werken na ziekte: de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk 

Arbeidsgeschikten (WGA) en de Inkomensvoorziening 

Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA).

Het aantal WGAuitkeringen in het primair onderwijs is 

 tussen 2010 en 2014 toegenomen van 1.671 uitkeringen  

in 2010 naar 2.878 uitkeringen in 2014. Ook het aantal 

 IVAuitkeringen is gestegen, van 578 in 2010 naar 1.233 in 

2014. In 2014 is het merendeel van de personen met een 

WGA of IVAuitkering 55 jaar of ouder.

Het personeel in de provincie NoordHolland ontvangt naar 

verhouding het meest vaak een WGAuitkering. In onder 

andere Groningen en Friesland is het aantal WGA

uitkeringen, als percentage van het aantal werkzame 

 personen, juist relatief laag. [Zie kaart 27] 

≥ 7%

6,5 tot 7,0%

6,0 tot 6,5%

5,0 tot 6,0%

< 5%
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≥ 1,7%

1,4 tot 1,7%

1,2 tot 1,4%

< 1,2%
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Toename aantal nieuwe WW-uitkeringen

Tussen 2010 en 2014 is het aantal nieuwe WWuitkeringen in 

het primair onderwijs sterk toegenomen. In 2014 zijn 8.565 

nieuwe WWuitkeringen toegekend, ten opzichte van 4.411 

uitkeringen in 2010. Nieuwe WWuitkeringen worden vaak 

toegekend aan jongeren: in 2014 zijn aan jongeren van 25 

tot 30 jaar 2.647 nieuwe uitkeringen toegekend. Jongeren 

maken naar verhouding relatief kort gebruik van een 

WWuitkering, vermoedelijk omdat zij vanwege hun 

beperkte arbeidsverleden slechts een kort WWrecht hebben 

opgebouwd. Traditiegetrouw piekt het aantal WW’ers in  

het primair onderwijs in het derde kwartaal. In de zomer

maanden lopen veel contracten af of worden contracten 

beëindigd. Hierdoor is het aantal WW’ers in het derde 

 kwartaal aanzienlijk hoger dan in andere kwartalen.

Hoge instroom WW in Limburg en Drenthe

Evenals de ontwikkeling van het aantal leerlingen en de 

werkgelegenheid, kenmerkt de instroom in de WW zich ook 

door regionale verschillen. In Limburg en Drenthe is de 

instroom in de WW in 2013 het hoogst: per 100 werkzame 

personen stroomt minimaal 7 procent de WW in. In regio’s 

waar niet of in minder sterke mate sprake is van krimp, zoals 

ZuidHolland en Utrecht, is de instroom in de WW het laagst. 

Per 100 werkzame personen stroomt in deze provincies 

 minder dan 4 procent de WW in. [Zie kaart 29] 
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In opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO

Het Arbeidsmarktplatform PO is het expertisecentrum op  

het gebied van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs,  

van en voor werknemers en werkgevers. 

Meer weten over het Arbeidsmarktplatform PO?  

Bekijk dan onze website op www.arbeidsmarktplatformpo.nl

Voor vragen en informatie over het Arbeidsmarktplatform PO kunt 

u contact met ons opnemen via: info@arbeidsmarktplatformpo.nl
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