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Hoe ziet de arbeidsmarkt in het primair onderwijs er in 
2022 uit? Stromen er meer of juist minder pabostudenten 
in? Hoe is de verhouding tussen het aantal schoolleiders, 
leraren en onderwijsondersteuners? En hoe tevreden zijn de 
onderwijsprofessionals met hun baan? 

In deze samenvatting en conclusie leest u de belangrijkste 
uitkomsten van de Arbeidsmarktanalyse primair 
onderwijs 2022. Per thema lichten we de belangrijkste 
uitkomsten toe, zodat u in één oogopslag inzicht krijgt in 
de strategische kansen en knelpunten op de arbeidsmarkt. 
De Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2022 wordt 
u aangeboden door het Arbeidsmarktplatform PO, het 
expertisecentrum voor de arbeidsmarkt in het primair 
onderwijs van de werkgeversorganisatie PO-Raad en de 
werknemersorganisaties AOb, AVS, CNV Onderwijs en de 
Fvov. 

3 -  Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2022

Samenvatting en conclusie

Verwachtingen voor de toekomst7

Context2

Inleiding1

Vraag naar personeel3

     HRM-beleid6

Sociale zekerheid & verzuim5

Aanbod aan personeel4

Bijlage8

De arbeidsmarkt  
in beeld



 Arbeidsmarkt

Tekort aan leraren en schoolleiders
Het tekort aan personeel in het primair onderwijs is een 
urgent probleem. Veel scholen hebben op dit moment grote 
moeite met het vervullen van hun vacatures. In 2021 zijn 
de tekorten voor het eerst berekend: landelijk bestaat een 
tekort van ongeveer 9.100 fte aan leraren en ongeveer 
1.100 fte aan schoolleiders1 (respectievelijk 9,1 procent en 
bijna 13 procent van de werkgelegenheid). De gevolgen 
van de coronacrisis op de vraag naar en het aanbod aan 
onderwijsprofessionals en recente investeringen in de 
onderwijsarbeidsmarkt, maken het lastig te voorspellen 
hoe het personeelstekort zich de komende jaren gaat 
ontwikkelen.  

Het personeelstekort is een complex vraagstuk, waar 
geen pasklare oplossing voor bestaat. Het ontstaat door 
een combinatie van factoren. De uitstroom van leraren, 
bijvoorbeeld naar pensioen, speelt een belangrijke rol. Dat 
geldt ook voor de ontwikkeling van het aantal leerlingen. 
De afgelopen jaren daalde het aantal leerlingen, met name 
buiten de randstad. We zien echter dat, ondanks de afname 
in het aantal leerlingen, de werkgelegenheid in het primair 
onderwijs stijgt. Het aanbod van nieuwe leraren, met name 
vanaf de pabo, is echter nog onvoldoende om in de vraag 
naar leraren te voorzien.
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ARBEIDSMARKT ONTWIKKELING

Vacatures en personeelstekorten

- Personeelstekorten zijn een urgent probleem. De tekorten zijn niet gelijk verdeeld over het land.
- Het tekort aan schoolleiders is in verhouding groter dan het tekort aan leraren.
-  Over de tekorten aan onderwijsondersteunend personeel is minder bekend. Wel is de vraag naar ondersteuners 

sterk gestegen.

Werkgelegenheid
- De werkgelegenheid in de sector blijft ieder jaar stijgen, ondanks een dalend aantal leerlingen.
-  De verdeling tussen functies is veranderd: met name het aantal onderwijsondersteuners is de afgelopen jaren 

gestegen.

Samenstelling personeel
-  Het aandeel ouderen (55-plus) in de sector is de afgelopen jaren gedaald. Gelijktijdig stijgt het aandeel jongeren 

(35-min) in de sector.
- Het primair onderwijs blijft een sterk gefeminiseerde sector. 

WW-uitkeringen
- Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is de afgelopen jaren fors gedaald.
- Een groot deel van de personen met een WW-uitkering is 55 jaar of ouder.
- Circa een derde van de WW-uitkeringen duurt korter dan 6 maanden.

Opleidingen
- De instroom in de pabo is in 2021 gedaald ten opzichte van 2020, maar nog altijd hoger dan in 2019.
- Het aandeel studenten dat kiest voor een deeltijdopleiding of duale opleiding stijgt aanzienlijk.
- Het aantal afgestudeerden van de mbo- en Ad-opleidingen voor ondersteunende functies blijft stijgen.

Startende leraren -  Startende leraren hebben vaker een (grote) baan in het onderwijs. Ook hebben zij vaker een vast contract dan 
enkele jaren geleden
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Hoewel het lerarentekort een landelijk fenomeen is, 
zien we grote verschillen tussen regio’s en scholen. De 
grootste tekorten komen voor in het westen van het land, 
in het speciaal onderwijs en op scholen met een hoge 
schoolweging. Ook het type personeel dat gevraagd wordt, 
verschilt per regio: in het noorden zijn er voornamelijk 
vacatures voor onderwijsondersteunend personeel, in het 
westen relatief veel vacatures voor leraren.

Toename instroom pabo
Na een flinke dip in de instroom, kiezen de afgelopen 
jaren weer meer studenten voor de pabo. In 2020 steeg 
de instroom met 6.845 studenten naar een recordhoogte. 
In 2021 is de instroom weer iets gedaald, naar zo’n 
5.311 studenten. Toch is dit nog steeds een toename 
in vergelijking met eerdere jaren. De afgelopen jaren 
nam met name het aandeel studenten in een deeltijd- of 
duale opleiding toe. Ook het aantal subsidies voor zij-
instroomtrajecten is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. 
Steeds meer studenten kiezen voor een ‘alternatieve’ route 
naar het leraarschap.  

Meer vacatures voor onderwijsondersteunend 
personeel
De arbeidsmarkt voor onderwijsondersteunend personeel 
heeft een meer open karakter dan de arbeidsmarkt 
voor leraren. Hierdoor is er minder informatie bekend 
over mogelijke tekorten aan onderwijsondersteunend 
personeel. Wel zien we signalen dat de arbeidsmarkt ook 
voor onderwijsondersteunend personeel krapper wordt. 
Het aantal vacatures voor onderwijsondersteunend 
personeel is ten opzichte van 2016-2017 fors gestegen, 
tot circa 3.610 vacatures in het schooljaar 2020-2021. De 

stijging vond met name in het afgelopen jaar plaats. Dit 
hangt samen met de stijgende werkgelegenheid onder 
onderwijsondersteunend personeel, mogelijk als gevolg van 
het Nationaal Programma Onderwijs. 

Forse daling aantal nieuwe  
WW-uitkeringen 
De afgelopen jaren is het aantal nieuwe WW-uitkeringen in 
het primair onderwijs sterk afgenomen. Kwamen er in 2017 
nog 3.728 nieuwe WW-uitkeringen bij, in 2021 is dit aantal 
teruggelopen tot 1.558. In december 2021 ontvingen in 
totaal zo’n 1.301 medewerkers uit het primair onderwijs een 
WW-uitkering. Bijna twee op de drie instromende WW’ers 
is in dit jaar 55 jaar of ouder. Bijna een derde van de WW-
uitkeringen duurt minder dan 6 maanden; nog eens bijna 
een derde duurt een tot twee jaar.  

Betere arbeidsmarktpositie voor startende 
leraren
De veranderingen op de arbeidsmarkt hebben voor starten-
de leraren positieve gevolgen. Door de krapte zien we een 
stijging van het aandeel paboafgestudeerden dat één jaar na 
afstuderen in het onderwijs werkt. Werkte 76 procent van 
de afgestudeerden uit cohort 2015 één jaar na afstuderen 
in het onderwijs, onder afgestudeerden uit cohort 2019 is 
dit aandeel gestegen naar 88 procent. Ook zien we dat de 
aanstellingsomvang van paboafgestudeerden de afgelopen 
afstudeercohorten is gestegen en dat zij vaker een vast 
contract hebben.
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Minder directieleden, meer ondersteuners
De bovenstaande ontwikkelingen gaan samen met 
veranderingen in de personeelssamenstelling. Deze 
veranderingen zien we onder andere terug in het aantal 
leraren, directieleden en onderwijsondersteuners in de 
sector. In 2021 kwam de werkgelegenheid in het primair 
onderwijs uit op circa 133.300 fte, een toename van 
bijna 10 procent ten opzichte van 2017. Deze toename 
zien we echter niet in alle functies terug: waar het aantal 
directieleden (in fte) tussen 2017 en 2021 met 7 procent 
daalde, zien we onder het onderwijsondersteunend 
personeel juist een stijging van bijna 50 procent. Dit 
betekent dat de samenstelling van het personeel aanzienlijk 
veranderd is, met een groter aandeel ondersteuners (circa 
24 procent) en een kleiner aandeel directiepersoneel (bijna 6 
procent).

De sector verjongt; aandeel vrouwen blijft 
hoog
Ook op andere vlakken veranderde het personeel de 
afgelopen jaren van samenstelling. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor de leeftijdsverdeling. Enkele jaren geleden werkte er 
een aanzienlijk aandeel 55-plussers in de sector, vooral 
onder het directiepersoneel. Als gevolg van de uitstroom van 
55-plussers, onder andere naar pensioen, en de instroom 
van jongeren is dit aandeel de afgelopen jaren langzaam 
gedaald. In 2021 is circa 23 procent van de werkenden (in 
fte) in de sector 55-plus, terwijl 31,5 procent 35-min is. De 
grootste afname van het aandeel 55-plussers zien we in 
deze periode onder het directiepersoneel.

Het primair onderwijs is al jaren een sterk gefeminiseerde 
sector. Ook de afgelopen jaren bleef het aandeel vrouwen in 
de sector hoog. In de periode 2017-2021 werd consistent 
bijna 85 procent van de werkgelegenheid (in personen) 
in de sector vervuld door een vrouw. Vooral onder het 
directiepersoneel steeg het aandeel vrouwen (in fte) 
aanzienlijk (ruim 62 procent in 2021 ten opzichte van 
ongeveer 53 procent in 2017). Er zijn op dit moment geen 
aanwijzingen dat de man-vrouwverhouding op korte termijn 
verandert.
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 Arbeidsvoorwaarden 

Aandeel tijdelijke contracten stijgt
Het aandeel tijdelijke contracten in de sector steeg het 
afgelopen jaar, met name onder ondersteuners. In 2021 
heeft 85,5 procent van het personeel (in fte) een vast 
contract, ten opzichte van 87,5 procent in 2020. In de 
periode 2018-2020 nam het aandeel vaste contracten 
juist langzaam toe. De toename aan tijdelijke contracten 
raakt met name het onderwijsondersteunend personeel. 
Dit hangt mogelijk samen met de forse toename van het 
onderwijsondersteunend personeel in de sector. Over het 
algemeen start nieuw personeel eerst op basis van een 
tijdelijk contract, voordat zij een vaste aanstelling krijgen. 
Daarnaast zijn mogelijk veel ondersteuners aangenomen 
in het kader van de (tijdelijke) middelen uit het Nationaal 
Programma Onderwijs. Ook de uitgaven aan personeel 
in niet loondienst (PNIL), als aandeel van de totale 
personeelslasten, steeg de afgelopen jaren. 

Gemiddelde deeltijdfactor stijgt licht voor 
leraren en ondersteuners
De gemiddelde deeltijdfactor in het primair onderwijs 
is de afgelopen jaren relatief stabiel gebleven. Het 
directiepersoneel kent, van alle werkenden in de 
sector, gemiddeld de hoogste deeltijdfactor: 0,9 fte in 
2021 (in personen). Ter vergelijking: de gemiddelde 
deeltijdfactor van leraren komt in hetzelfde jaar uit op 
0,73 fte. Onder onderwijsondersteunend personeel is de 
gemiddelde deeltijdfactor het laagst met 0,66 fte. Kijken 
we meer in detail naar de aanstellingsomvang van het 
onderwijspersoneel, dan valt op dat directiepersoneel 
de afgelopen jaren wel iets vaker in een (middelgrote) 
deeltijdbaan en iets minder vaak in een voltijdbaan is gaan 
werken. Leraren en onderwijsondersteuners werken ten 
opzichte van 2017 juist iets vaker meer dan 0,8 fte. Tussen 
mannen en vrouwen zien we aanzienlijke verschillen in hun 
aanstellingsomvang: vrouwen werken over het algemeen 
in deeltijd, terwijl hun mannelijke collega’s vaker een 
voltijdbaan hebben. 
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ARBEIDSVOORWAARDEN ONTWIKKELING

Type contract -  Het aandeel vaste contracten in het primair onderwijs is relatief hoog. Wel zien we met name in 2021 een 
stijging van het aandeel tijdelijke aanstellingen onder het onderwijsondersteunend personeel. 

Aanstellingsomvang -  Er zijn minder kleine deeltijdbanen in het primair onderwijs. Wel zien we grote verschillen in de 
aanstellingsomvang van mannen en vrouwen en directieleden, leraren en onderwijsondersteuners. 

Salaris - De verdeling van leraren over de verschillende salarisschalen is de afgelopen jaren relatief stabiel.
- Onderwijspersoneel is slechts in beperkte mate tevreden over hun beloning. 

Pensioen - De gemiddelde pensioenleeftijd in het primair onderwijs stijgt. 
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Merendeel basisschoolleraren in schaal L10
Het merendeel van de basisschoolleraren is in 2021 
ingeschaald in schaal L10 (circa 72 procent). Dit aandeel is 
de afgelopen jaren relatief stabiel gebleven. In het speciaal 
(basis)onderwijs is schaal L11 het meest voorkomend: 84,5 
procent van de leraren is in 2021 ingeschaald in deze schaal. 
Wel is dit aandeel sinds 2018 licht gedaald. Dit geldt ook 
voor het aandeel leraren in schaal L12, terwijl het aandeel 
leraren in L10 licht is gestegen. 

Het personeel in het primair onderwijs oordeelt naar 
verhouding relatief kritisch over hun beloning. Van alle 
voorgelegde arbeidsvoorwaarden en baankenmerken, 
eindigt de beloning in de top drie voorwaarden waar men 
het minst vaak tevreden over is. Kort na verschijnen van 
deze cijfers is echter een nieuwe cao tot stand gekomen, 
waarin onder andere is afgesproken dat de salarissen in 
het primair onderwijs fors verhoogd worden in lijn met het 
voortgezet onderwijs. De komende jaren zullen uitwijzen 
hoe dit de tevredenheid beïnvloedt.

Pensioenleeftijd stijgt
Maatregelen om langer doorwerken te bevorderen, zoals 
de verhoging van de AOW-leeftijd, hebben ook invloed op 
de leeftijd waarop personeel in het primair onderwijs met 
pensioen gaat. De gemiddelde pensioenleeftijd (inclusief 
deeltijdpensioen) is de afgelopen jaren dan ook gestegen 
van 63,6 jaar in 2016 naar 64,4 jaar in 2020. Tegelijkertijd 
zien we dat een deel van het personeel bij voorkeur eerder 
wil stoppen met werken en/of zichzelf niet in staat acht om 
door te werken tot de pensioengerechtigde leeftijd. 
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Arbeidsinhoud 

Onderwijspersoneel tevreden met werk
Het personeel in het primair onderwijs is overwegend 
tevreden over hun werk: 85 procent van het personeel 
oordeelt hier positief over. Het personeel is vooral te 
spreken over de inhoud van het werk, de werkzekerheid en 
hun type contract. Dat geldt het minst voor het salaris, de 
mogelijkheden om thuis te werken en zelf de werktijden te 
bepalen.

Hoge deelname aan 
professionaliseringsactiviteiten
Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, is het 
van belang dat leraren, onderwijsondersteunend personeel 
en directieleden zich professioneel blijven ontwikkelen. In 
de dagelijkse praktijk zien we dat zo'n 70 procent van het 
personeel de afgelopen twee jaar heeft deelgenomen aan 
een opleiding of cursus voor het werk. Circa 92 procent voelt 
zich in beperkte of grote mate door hun leidinggevende 
gestimuleerd om zich te ontwikkelen. Ook geeft een ruime 
meerderheid aan goed te kunnen voldoen aan de psychische 
(circa 88 procent) en fysieke eisen (ruim 92 procent) van het 
werk.

Meer begeleiding voor startende leraren
Professionele ontwikkeling is niet alleen belangrijk voor 
(langer) zittend personeel. Ook voor startende leraren is het 
van belang dat zij aan de start van hun loopbaan passende 
begeleiding krijgen. Dit helpt onder andere om uitval te 
voorkomen. Het aandeel startende leraren dat begeleiding 
krijgt, blijft de afgelopen jaren hoog. Van alle afgestudeerden 
uit cohort 2016 kreeg 83 procent begeleiding, sinds cohort 
2019 ligt dit aandeel stabiel rond de 89 procent. Ook zien 
we dat scholen de begeleiding vaker actief aan startende 
leraren aanbieden. Startende leraren zijn overwegend 
tevreden met hun baan in het onderwijs. Met de inhoud van 
de baan en het werken in het onderwijs zijn ze het meest 
tevreden: beide aspecten beoordelen ze gemiddeld met  
een 8. 
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ARBEIDSINHOUD ONTWIKKELING

Werkbeleving
-  Onderwijspersoneel is in sterke mate tevreden met hun werk. Wel blijft de ervaren werkdruk in de sector een 

serieus aandachtspunt. 
- Startende leraren zijn overwegend tevreden met (de inhoud van) hun baan. 

Professionele ontwikkeling

-  Het merendeel van het onderwijspersoneel werkt aan hun professionele ontwikkeling en voelt zich hierin 
gestimuleerd.

-  De ruime meerderheid van het onderwijspersoneel kan voldoen aan de fysieke en psychische eisen van het 
werk.

Begeleiding startende leraren -  Het aandeel startende leraren dat begeleiding krijgt, stijgt licht. Startende leraren worden met name begeleid 
door een mentor, coach of een andere leraar.
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 Arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen en -relaties

Werkdruk blijft aandachtspunt
Ondanks alle inspanningen om de werkdruk te verlagen, 
blijft de werkdruk in het primair onderwijs een punt van 
aandacht. Zo’n 61 procent van het personeel geeft aan 
vaak tot altijd heel veel te moeten werken en nog eens zo’n 
44 procent geeft aan vaak of altijd extra hard te moeten 
werken. Beide vormen van werkdruk worden vaker ervaren 
door directiepersoneel dan door leraren, en vaker door 
leraren dan door ondersteuners. Onder startende leraren 
ervaart 56 procent (zeer) veel werkdruk. Hoewel dit nog 
steeds een hoog percentage is, is de ervaren werkdruk 
onder startende leraren de afgelopen jaren afgenomen. 
Mogelijk heeft dit te maken met verbeterde begeleiding.

Naast de hoge kwantitatieve taakeisen vindt een deel 
van het personeel het werk ook emotioneel zwaar. Dat de 
ervaren werkdruk in de sector hoog is, zien we ook terug in 
de behoefte aan arbo-maatregelen op dit gebied. Zo vindt 
ruim 60 procent van het personeel dat er arbo-maatregelen 
nodig zijn ten aanzien van werkdruk en werkstress, met 
name omdat de genomen maatregelen onvoldoende zijn.

Hoger verzuim onder ouderen
Door de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd zal het 
onderwijspersoneel waarschijnlijk tot op hogere leeftijd in 
de sector blijven werken. Dit leidt onder andere tot vragen 
over de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers 
en oudere medewerkers in het bijzonder. Zo zien we dat 
ouderen een aanzienlijk hoger verzuimpercentage hebben 
dan hun jongere collega’s. Waar het verzuimpercentage in 
2020 onder onderwijzend personeel in het basisonderwijs 
in de leeftijd van 34 jaar of jonger uitkomt op circa 5 procent, 
stijgt dit per leeftijdscategorie tot ruim 10 procent onder 
65-plussers. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door 
de verzuimduur van ouderen: die is aanzienlijk hoger dan de 
verzuimduur van hun jongere collega’s. 

Het ziekteverzuim in het primair onderwijs is afgelopen 
jaren licht gedaald: in het basisonderwijs zien we tussen 
2018 en 2020 een daling van 5,9 procent naar 5,7 procent 
voor onderwijzend personeel terwijl het verzuim van 
ondersteunend personeel met 5,9 procent gelijk bleef. 
In dezelfde periode daalde in het speciaal onderwijs het 
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ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
EN ARBEIDSVERHOUDINGEN 
EN -RELATIES

ONTWIKKELING

Werkdruk
-  De ervaren werkdruk in de sector blijft, ondanks alle investeringen, een aandachtspunt. Onderwijspersoneel 

heeft vooral het idee veel werk te moeten doen. 
- Arbo-maatregelen op het gebied van werkdruk en werkstress worden als onvoldoende ervaren.

Ziekteverzuim - Het ziekteverzuimpercentage in de sector is in de periode 2018-2020 licht gedaald. 
- Ouderen in de sector verzuimen gemiddeld langer dan hun jongere collega’s.

Collega’s en leidinggevenden - Onderwijspersoneel ervaart over het algemeen veel sociale steun van hun collega’s en leidinggevende.
- Het personeel in het primair onderwijs ervaart vooral autonomie om oplossingen voor het werk te bedenken.
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verzuim van onderwijzend personeel van 7 procent naar 6,4 
procent terwijl het verzuim van ondersteuners daalde van 
6,9 procent naar 6,8 procent.

Veel sociale steun van collega’s en 
leidinggevende
Het personeel in het primair onderwijs is over het algemeen 
zeer te spreken over de sociale steun die zij ontvangen van 
hun leidinggevende en collega’s. Zo geven bijna negen op de 
tien werkenden aan dat hun leidinggevende oog heeft voor 
het welzijn van de medewerkers. Ook ervaart een aanzienlijk 
deel van het personeel autonomie in het werk. Zij kunnen 
met name zelf oplossingen bedenken voor problemen in het 
werk (circa 71 procent). Ook geeft meer dan de helft van het 
personeel aan (soms of regelmatig) zelf te kunnen beslissen 
hoe ze het werk uitvoeren en in welke volgorde zij dit doen. 
De minste autonomie ervaart het personeel bij het opnemen 
van verlof en het bepalen van de werktijden (beide rond de 
5 procent).
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 Context

De arbeidsmarkt in het primair onderwijs staat niet op 
zichzelf: in de omgeving spelen diverse ontwikkelingen die, 
direct of indirect, gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt. 
Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van de coronacrisis, de 
oorlog in Oekraïne en de krappe arbeidsmarkt. Maar ook 
thema’s zoals de kansengelijkheid in onze samenleving, 
technologisering en de economische situatie in ons land 
hebben vaak invloed op het onderwijs en, daarmee, op 
de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Ontwikkelingen 
volgen elkaar vaak in een snel tempo op en liggen niet 
allemaal in de directe invloedssfeer van scholen en 
schoolbesturen, terwijl zij vaak wel met de gevolgen 
geconfronteerd worden. Dit vraagt het nodige van het 
absorptievermogen van de sector. 

In het afgelopen jaar vallen twee gebeurtenissen in het 
bijzonder op:
•  Investeringen in het onderwijs en de 

onderwijsarbeidsmarkt: in 2021 en begin 2022 zijn 
diverse afspraken vastgelegd met het kabinet waarin is 
afgesproken dat het in de onderwijssector investeert. In 
het coalitieakkoord van december 2021 is een jaarlijkse 
investering van 2,8 miljard toegezegd ter versterking van 
onder andere de onderwijskwaliteit, kansengelijkheid 
en het onderwijspersoneel. In het Onderwijsakkoord dat 
in april 2022 is gesloten, is onder andere de loonkloof 
tussen het primair en voortgezet onderwijs gedicht. 
Ook zijn het afgelopen jaar subsidies in het kader van 
het Nationaal Programma Onderwijs en de Regionale 
Aanpak Personeelstekort verlengd en werden meerdere 
investeringsvoorstellen voor het Nationaal Groeifonds 
goedgekeurd.

•  Economie herstelt na corona, maar arbeidsmarkt wordt 
steeds krapper: in 2020 is de Nederlandse economie 
gekrompen en remde de bevolkingsgroei af. In 2021 zijn 
deze trends omgekeerd: de economie groeit weer en 
ook de bevolking groeit, mede dankzij een hoog aantal 
geboortes. Tegelijkertijd is de krapte op de arbeidsmarkt, 
die in het primair onderwijs al enige tijd speelt, nu ook 
in veel andere sectoren aan de orde. Ten slotte komen, 
mede dankzij de oorlog in Oekraïne, steeds meer 
vluchtelingen naar Nederland, waaronder kinderen.  
Al deze ontwikkelingen kunnen zorgen voor toenemende 
druk op de onderwijsarbeidsmarkt.
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1. Inleiding
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Van het primair onderwijs is tijdens en na de coronaperiode 
veel gevraagd. Zo golden in het grootste gedeelte van 
2021 en in het begin van 2022 strenge coronamaatregelen 
op scholen, waardoor van het personeel een enorme 
flexibiliteit vereist werd om het onderwijs binnen de 
geldende maatregelen te continueren. De sector staat 
nu voor de opgave om opgelopen leerachterstanden en 
kansenongelijkheid als gevolg van de schoolsluitingen in 
te halen. De politiek heeft inmiddels tijdelijke en structurele 
investeringen toegezegd om het primair onderwijs te 
versterken.

Niet alleen het onderwijs zelf heeft met grote uitdagingen 
te maken, ook de onderwijsarbeidsmarkt, dat wil 
zeggen de arbeidsmarkt voor schoolleiders, leraren en 
onderwijsondersteunend personeel, staat onder druk. De 
gevolgen van de coronacrisis komen bovenop grote en 
groeiende personeelstekorten, die nu ook steeds meer 
spelen in andere sectoren. Naast de tekortproblematiek blijft 
ook de duurzame inzetbaarheid van het onderwijspersoneel 
een punt van aandacht. Denk bijvoorbeeld aan de 
ervaren werkdruk in de sector, die ondanks alle ingezette 
maatregelen, hoog blijft. 

Veel van de bovenstaande uitdagingen op de 
onderwijsarbeidsmarkt staan niet op zichzelf. Zij laten direct 
zien hoe complex de arbeidsmarkt is. Om meer inzicht te 
krijgen in de aard en omvang van deze uitdagingen, stelt het 
Arbeidsmarktplatform PO jaarlijks een arbeidsmarktanalyse 
op. In deze arbeidsmarktanalyse vindt u een overzicht 
van de belangrijkste kwantitatieve en kwalitatieve 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs.  

U kunt de uitkomsten van de arbeidsmarktanalyse onder 
meer gebruiken als input voor een beleidsplan, activiteiten of 
voor overleg met partners in de regio.

De ‘Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2022’ wordt 
u aangeboden door het Arbeidsmarktplatform PO, het 
expertisecentrum voor de arbeidsmarkt in het primair 
onderwijs van de werkgeversorganisatie PO-Raad en de 
werknemersorganisaties AOb, AVS, CNV Onderwijs en de 
FvOv. Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt scholen en 
schoolbesturen in de sector bij arbeidsmarktvraagstukken 
en vraagstukken op het gebied van professionele 
werkomgeving. 

14 -  Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2022

Samenvatting en conclusie

Context2

Inleiding1

Vraag naar personeel3

Sociale zekerheid & verzuim5

Aanbod aan personeel4

Bijlage8

De arbeidsmarkt  
in beeld

Verwachtingen voor de toekomst7

     HRM-beleid6



1.1 Inhoud

In deze arbeidsmarktanalyse vindt u een overzicht van de 
belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het 
primair onderwijs. We besteden in dit rapport niet alleen 
aandacht aan actuele vraagstukken, maar blikken ook terug 
én vooruit. Op deze manier schetsen we een zo volledig 
mogelijk beeld van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs, 
kunnen we leren van gebeurtenissen uit het verleden en 
zien we tijdig welke ontwikkelingen op de sector afkomen. 

Om alle ontwikkelingen in beeld te brengen, maken we 
gebruik van vijf ‘A’s’ van arbeid. Elke ‘A’ belicht een ander 
aspect van de arbeidsmarkt. Denk aan de arbeidsinhoud 
en arbeidsomstandigheden, maar ook aan de arbeidsmarkt 
zelf. Samen bieden zij een volledig overzicht van alle 
relevante kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt in het primair onderwijs.

Figuur 1 - Schematische weergave inhoud arbeidsmarktanalyse
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Arbeidsmarkt Vraag naar en aanbod aan personeel.

Arbeidsinhoud De aard en het niveau van het werk dat uitgevoerd wordt.

Arbeidsomstandigheden De condities waaronder het werk wordt uitgevoerd, zoals de lichamelijke en geestelijke belasting. 

Arbeidsverhoudingen en -relaties De verhouding tussen leidinggevenden en personeel, bijvoorbeeld op het gebied van inspraak en sociale steun. 

Arbeidsvoorwaarden Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals beloning en werktijden.

Samenvatting en conclusie

Context2

Inleiding1

Vraag naar personeel3

Sociale zekerheid & verzuim5

Aanbod aan personeel4

Bijlage8

De arbeidsmarkt  
in beeld

Verwachtingen voor de toekomst7

     HRM-beleid6



 1.2 Methode 1.3	 Leeswijzer

De gegevens in de arbeidsmarktanalyse zijn afkomstig uit 
openbare databronnen, zoals:
•  Etalagebestanden van DUO;
•  Kennisbank Openbaar Bestuur van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
•  De Kennisbank van de Vereniging Hogescholen en
•  Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO/

CBS.

Op veel van deze databronnen zijn door het Arbeidsmarkt-
platform PO aanvullende secundaire analyses uitgevoerd. 
Ook zijn diverse gegevens afkomstig uit eerder gepubli-
ceerde onderzoeksrapporten en zijn de kwantitatieve 
gegevens verrijkt met meer kwalitatieve informatie uit 
beleidsdocumenten en -rapporten.

De ‘Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2022’ is opgedeeld 
in twee delen. Voordat we ingaan op de ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt in het primair onderwijs, gaat hoofdstuk 
2 eerst in op ontwikkelingen in de omgeving van het 
primair onderwijs. In dit hoofdstuk wordt onder andere 
beschreven welke demografische, economische en politieke 
ontwikkelingen van het afgelopen jaar invloed hebben op de 
arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Deze informatie maakt 
het mogelijk om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het 
primair onderwijs in een breder perspectief te plaatsen. 

Het tweede deel van de arbeidsmarktanalyse gaat in op 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. 
Hoofdstuk 3 t/m 7 bieden samen een overzicht van de stand 
van zaken op het gebied van de hierboven beschreven ‘vijf 
A’s’. Hoofdstuk 3 gaat in op de vraag naar onderwijspersoneel, 
door onder andere te kijken naar de ontwikkeling van het 
aantal leerlingen en de werkgelegenheid in de sector. Ook 
beschrijven we het aantal vacatures en de demografische 
samenstelling van het personeel. Hoofdstuk 4 gaat over 
het aanbod aan personeel. De in- en uitstroom van de 
pabo speelt daarbij een belangrijke rol, maar ook andere 
relevante opleidingen passeren de revue. Hoofdstuk 5 geeft 
meer informatie over het ziekteverzuim in de sector en het 
gebruik van socialezekerheidsregelingen. In hoofdstuk 6 
gaan we in op diverse HRM-thema’s. Te denken valt aan 
de werkbeleving van onderwijspersoneel, deelname aan 
professionaliseringsactiviteiten, de ervaren werkdruk in de 
sector en de duurzame inzetbaarheid van onderwijspersoneel. 
Deze informatie biedt meer inzicht in de arbeidsvoorwaarden, 
arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties in de sector. 
Hoofdstuk 7 gaat tot slot in op de toekomstige arbeidsmarkt: 
welke ontwikkelingen kunnen we de komende jaren 
verwachten?
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  1.4	 Verder	lezen?

Wilt u de belangrijkste uitkomsten in één oogopslag 
lezen? Elk hoofdstuk start met een infographic met de 
belangrijkste feiten en cijfers. Daarna volgt een korte 
samenvatting van het hoofdstuk. In de samenvatting 
en de conclusies aan het begin van dit rapport vindt u 
aanvullend een overzicht van de belangrijkste uitkomsten 
op basis van de vijf ‘A’s’. Dit overzicht biedt meer inzicht 
in strategische kansen en knelpunten op de arbeidsmarkt 
en passende handelingsstrategieën, bijvoorbeeld voor 
arbeidsmarktbeleid.

De arbeidsmarktanalyse is een van de manieren waarop het 
Arbeidsmarktplatform PO de arbeidsmarkt voor de sector in 
beeld brengt. De onderstaande tabel geeft een overzicht van 
de verschillende informatiebronnen waarin wij gegevens over 
de arbeidsmarkt voor u ontsluiten:
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WAT? WELKE INFORMATIE? WAAR?

Arbeidsmarkt-analyse Landelijk overzicht van kwantitatieve en kwalitatieve 
gegevens over de arbeidsmarkt Dit rapport

Regionale arbeidsmarktanalyses Overzicht van kwantitatieve gegevens over de 
arbeidsmarkt per arbeidsmarktregio

https://arbeidsmarktplatformpo.nl/nieuws/
regionale-arbeidsmarktanalyses-primair-
onderwijs

Indicatoren lerarentekort Overzicht van de meest recente inzichten op het gebied van 
de hoofdlijnen van de landelijke aanpak lerarentekort

https://arbeidsmarktplatformpo.nl/nieuws/
regionale-arbeidsmarktanalyses-primair-
onderwijs

Feiten & cijfers lerarentekort De meest recente feiten en cijfers rondom het lerarentekort https://arbeidsmarktplatformpo.nl/thema/
personeelsbeleid-hrm/aanpak-lerarentekort

Onderwijsatlas Grafisch overzicht van regionale en landelijke 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

https://arbeidsmarktplatformpo.nl/thema/
personeelsbeleid-hrm/lerarentekort/feiten-en-
cijfers-over-het-lerarentekort

Scenariomodel Actuele leerlingenprognoses, met de mogelijkheid om per regio of 
school de consequenties voor de benodigde formatie te berekenen https://www.scenariomodelpo.nl/

Coronamonitor Tijdslijn met een overzicht van coronamaatregelen in het po en 
onderzoeken die tijdens de coronacrisis in de sector zijn gedaan 

https://arbeidsmarktplatformpo.nl/wp-content/
uploads/2021/11/APPO-Coronamonitor-2021.
pdf

Overige vragen Heeft u een vraag over de arbeidsmarkt van het primair onderwijs?  
Of heeft u behoefte aan maatwerk? Wij helpen u graag. info@arbeidsmarktplatformpo.nl
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2. Context
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De arbeidsmarkt in het primair onderwijs staat niet op 
zichzelf: in de omgeving spelen diverse (arbeidsmarkt)
ontwikkelingen die vaak, direct of indirect, gevolgen 
hebben voor de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. 
Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van de wereldwijde 
coronacrisis. Maar ook thema’s zoals kansengelijkheid, 
technologisering en toenemende aandacht voor inclusie 
hebben invloed op het onderwijs en, daarmee, vaak ook op 
de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. In dit hoofdstuk 
geven we daarom een overzicht van deze ontwikkelingen. 
Dit doen we door eerst stil te staan bij de impact van 
COVID-19, die de afgelopen jaren ingreep op het dagelijks 
leven binnen en buiten de sector. Vervolgens gaan we in op 
andere relevante politieke, economische, maatschappelijke 
en demografische ontwikkelingen.

Samenvatting
De arbeidsmarkt in het primair onderwijs staat niet op 
zichzelf: in de omgeving spelen diverse ontwikkelingen die, 
direct of indirect, gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt 
in het primair onderwijs. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
gevolgen van de wereldwijde uitbraak van COVID-19 en 
de afspraken over investeringen in de sector tussen de 
politiek en de sociale partners. Zo wordt vanaf 2022 onder 
andere de loonkloof tussen het primair en voortgezet 
onderwijs gedicht. Ook wordt het onderwijs geconfronteerd 
met toenemende personeelstekorten, waar inmiddels 
ook andere sectoren mee te maken hebben. Bovendien 
groeit de bevolking weer, onder andere door een hoger 
aantal geboortes. Voldoende financiële investeringen in 
onderwijs(personeel), strategisch personeelsbeleid en 
samenwerking binnen en buiten de sector winnen hierdoor 
aan belang.
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 2.1 COVID-19

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus laat ook in het 
primair onderwijs diepe sporen achter. In december 2020 
en december 2021 werden basisscholen voor de tweede 
en derde keer gesloten en werd volledig overgegaan op 
afstandsonderwijs. In de periodes dat de scholen wél 
open waren, golden tot begin 2022 vaak aanvullende 
regels, zoals strenge quarantainemaatregelen waardoor 
leerlingen, leraren of hele klassen alsnog regelmatig vanuit 
huis onderwijs kregen. Ook zorgde corona voor een hoog 
ziekteverzuim onder leraren2.

Ondanks alle inspanningen scoorden leerlingen lager op 
begrijpend lezen, wiskunde-rekenen en spelling dan vóór de 
coronacrisis3. Met name kinderen van laagopgeleide ouders, 
kinderen van ouders met een laag inkomen en kinderen 
uit eenoudergezinnen liepen achterstanden op. Ook 
rapporteren scholen met een hogere schoolweging grotere 
leervertragingen dan scholen met een lagere schoolweging. 
Er zijn wel aanwijzingen dat het onderwijs veerkrachtig 
is: halverwege 2021 was een deel van de achterstanden 
als gevolg van de schoolsluiting in het begin van het jaar 
alweer ingelopen. De Onderwijsinspectie concludeert dat 
de noodzaak om het onderwijs te ‘renoveren’ dankzij corona 
alleen maar aan urgentie gewonnen heeft4. De inspectie 
constateert al jaren dat het niveau van basisschoolleerlingen 
daalt.

2 Onderwijsinspectie (2022). Staat van het Onderwijs 2022, op: https://
www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2022/04/13/de-staat-
van-het-onderwijs-2022
3 Ibid.
4 Ibid.

Daarnaast is door de coronacrisis de vraag ontstaan hoe 
het onderwijs kan omgaan met grootschalige rampen of 
crises5. De Onderwijsraad noemt hiervoor drie voorwaarden: 
investeren in meer personele capaciteit door uit te gaan 
van minder leerlingen per leraar, flexibiliteit (ingebouwd 
in evenwicht met vaste structuren en werkwijzen) en 
rechtvaardigheid door vooraf een perspectief op onderwijs 
in crises uit te werken.

5 Onderwijsraad (2022). Column FD: Maak het onderwijs robuuster 
en crisisbestendig, op: https://www.onderwijsraad.nl/actueel/
nieuws/2022/03/14/column-fd
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 2.2 Politieke ontwikkelingen

In 2021-2022 deden zich een aantal politieke 
ontwikkelingen voor die direct invloed hebben op (de 
arbeidsmarkt van) het primair onderwijs. Het gaat 
hierbij voornamelijk om investeringen met als doel de 
onderwijskwaliteit te verhogen en personeelstekorten te 
bestrijden.

NP Onderwijs verlengd
In februari 2021 introduceerden de toenmalige 
onderwijsministers Van Engelshoven en Slob het Nationaal 
Programma Onderwijs (NP Onderwijs)6. In eerste instantie 
zou het programma twee jaar lang lopen, maar in maart 
2022 is deze verlengd tot en met het schooljaar 2024-
2025. Via het NP Onderwijs hebben basisscholen circa 500 
euro per schooljaar per leerling beschikbaar om verdere 
vertraging en achterstanden bij leerlingen, die ontstaan zijn 
tijdens en door de coronapandemie, te voorkomen en om 
opgelopen vertragingen en achterstanden waar mogelijk 
in te halen. Het is aan de scholen zelf om te bepalen wat 
hier de beste aanpak voor is. Om dit te bepalen, brengen 
zij eerst in kaart welke impact de coronacrisis heeft gehad 
op de (cognitieve en sociaal-emotionele) ontwikkeling van 
hun leerlingen. Vervolgens brengen ze in kaart wat dit 
vraagt van de school, bijvoorbeeld aan (extra) capaciteit en 
expertise. Deze analyse vormt het vertrekpunt voor de in te 
zetten maatregelen. Met een menukaart biedt het ministerie 
van OCW effectieve interventies aan waar scholen uit 
kunnen kiezen. Te denken valt aan kleinere klassen, 
ondersteuning voor leraren, meer één-op-éénbegeleiding 
voor leerlingen of meer onderwijstijd voor specifieke 
groepen leerlingen. Het schoolteam maakt een gefundeerde 
keuze uit deze menukaart.
6 Ministerie van OCW (2022). Nationaal Programma Onderwijs, op: 
https://www.nponderwijs.nl/

Nieuw coalitieakkoord 
In december 2021 sloten de VVD, D66, CDA en 
ChristenUnie het coalitieakkoord voor het kabinet Rutte-
IV7. In dit akkoord zegt het kabinet diverse investeringen 
in het onderwijs toe. Zo trekt het kabinet jaarlijks 1 miljard 
euro uit voor een ‘masterplan’ ter verbetering van de 
onderwijskwaliteit en nog eens 1 miljard euro voor het 
vergroten van kansengelijkheid. Als onderdeel hiervan 
wordt de kinderopvang stapsgewijs gratis voor werkende 
ouders. Ook investeert het kabinet volgens het akkoord 
jaarlijks 800 miljoen euro in voldoende en goede leraren 
en schoolleiders. Een belangrijke maatregel op het gebied 
van de onderwijsarbeidsmarkt is het dichten van de 
loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs. 
Daarnaast streeft het kabinet onder andere naar één cao 
voor leraren en bestuurders in het funderend onderwijs, 
verbetering van de arbeidsvoorwaarden op scholen met 
grote leerachterstanden, bevordering van professionele 
ontwikkeling, versterking van de kwaliteit van de 
lerarenopleidingen en uitbreiding van uren van contracten.

7 VVD, D66, CDA en ChristenUnie (2021) Omzien naar elkaar, 
vooruitkijken naar de toekomst, op: https://www.rijksoverheid.nl/
documenten/publicaties/2022/01/10/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-
vooruitkijken-naar-de-toekomst
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Loonkloof gedicht met het Onderwijsakkoord
In april sloten het ministerie van OCW en de sociale 
partners het Onderwijsakkoord. Hierin spraken zij af 
dat het kabinet 1,5 miljard euro investeert in leraren, 
schoolleiders en ander onderwijspersoneel in het funderend 
onderwijs8. Het geeft hiermee invulling aan de plannen 
uit het coalitieakkoord. Onder andere de loonkloof tussen 
het primair en voortgezet onderwijs wordt gedicht: 
onderwijsprofessionals in het primair onderwijs gaan 
evenveel verdienen als onderwijsprofessionals met 
vergelijkbare taken en verantwoordelijkheden in het 
voortgezet onderwijs. Gemiddeld komt dit in de komende 
jaren neer op een loonsverhoging van 10 procent voor 
leraren, 11 procent voor schoolleiders en 5 procent voor 
onderwijsondersteunend personeel9. Daarnaast verstrekt 
het kabinet de arbeidsmarkttoelage uit het NP Onderwijs, 
extra salaris voor onderwijspersoneel op scholen met veel 
kwetsbare leerlingen, voortaan structureel. Ook krijgen 
leraren extra tijd en geld voor professionele ontwikkeling. 
Het Onderwijsakkoord krijgt opvolging in de vorm van 
een werkagenda, waarin de betrokken partijen langs drie 
actielijnen werken aan goede onderwijsprofessionals 
in een aantrekkelijke werkomgeving, het bestrijden 
van personeelstekorten en het optimaliseren van het 
bevoegdhedenstelsel.

8 Minister van Primair en Voortgezet Onderwijs, PO-Raad, VO-Raad, 
AOb, CNV Onderwijs, FvOv en AVS (2022). Onderwijsakkoord funderend 
onderwijs: Samen voor het beste onderwijs, op: https://www.rijksoverheid.
nl/documenten/rapporten/2022/04/22/het-onderwijsakkoord-samen-voor-
het-beste-onderwijs
9 Rijksoverheid (2022) Wat verdien ik als leraar in het primair onderwijs?, 
op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/
vraag-en-antwoord/wat-verdien-ik-als-leraar-in-het-basisonderwijs

Nieuwe subsidieronde RAP
Met de subsidie Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) 
kunnen schoolbesturen middelen aanvragen om gezamenlijk 
het personeelstekort in het onderwijs van de regio aan te 
pakken10. Het doel is om tot een landelijk dekkend netwerk 
van regio’s te komen. Tot nu toe zijn er 70 regio’s gevormd. 
In april 2022 werd bekend dat de subsidie weer beschikbaar 
is voor schooljaar 2022-2023. In totaal is 8.561 miljoen euro 
beschikbaar voor het primair onderwijs.

Toekenning investeringsvoorstellen  
Nationaal Groeifonds
Het kabinet trekt met het Nationaal Groeifonds 20 miljard 
euro uit voor investeringen die bijdragen aan economische 
groei in ons land. Dit budget gaat naar kennisontwikkeling, 
fysieke infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie. Op het gebied van primair onderwijs zijn in 2022 
drie voorstellen via het ministerie van OCW gehonoreerd11: 
•  Digitaal onderwijs goed geregeld, met als doel een 

degelijke infrastructuur voor digitale leermiddelen te 
realiseren;

•  Impuls open leermateriaal, met als doel de kwaliteit van 
het funderend onderwijs te verhogen door te investeren 
in kwalitatief goed open (digitaal) leermateriaal, en;

•  Ontwikkelkracht, met als doel te investeren in 
kennisdeling, de ontwikkeling van effectieve interventies, 
het versterken van de onderzoeks- en verbetercultuur 
op scholen en het professionaliseren van leraren en 
schoolleiders.

10 Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (2022). Regionale aanpak 
personeelstekort onderwijs, op: https://www.dus-i.nl/subsidies/regionale-
aanpak-lerarentekort
11 Nationaal Groeifonds (2022). Projecten ronde 2, op: https://www.
nationaalgroeifonds.nl/projecten-ronde-2
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Meer tijd om aan toelatingseisen  
voor de pabo te voldoen
Om aan de pabo te worden toegelaten, moeten 
aspirant-studenten afkomstig van de havo en het mbo 
een toelatingsexamen afleggen op het gebied van 
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. 
Ongeveer een kwart van de aspirant-studenten, met name 
degenen met een mbo-vooropleiding, slaagt niet voor dit 
examen en mag daarom niet met de pabo starten. In een 
driejarig experiment dat start in september 2022 krijgen 
studenten tot het einde van het eerste jaar van de pabo 
de tijd om te bewijzen dat zij aan alle toelatingseisen 
te voldoen. De opleidingen gaan hun studenten hierbij 
ondersteunen. Met deze maatregel wil het kabinet de 
toegankelijkheid van de pabo vergroten12.

12 Rijksoverheid (2022). Kabinet wil experiment om toegankelijkheid pabo 
te vergroten, op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/02/11/
kabinet-wil-experiment-om-toegankelijkheid-pabo-te-vergroten

Eindtoets wordt doorstroomtoets  
met ingang van het schooljaar 2023-2024
In februari 2022 nam de Eerste Kamer een wetsvoorstel 
aan dat regelt dat leerlingen in groep 8 in februari een 
doorstroomtoets maken en zich eind maart aanmelden voor 
de middelbare school13. Voordat ze de toets maken, krijgen 
leerlingen hun schooladvies. De toets is vervolgens geen 
eindtoets maar een doorstroomtoets, om te benadrukken 
dat leerlingen zich na groep 8 blijven ontwikkelen. 
Wanneer het advies op basis van de toets hoger is dan het 
schooladvies, wordt het schooladvies in principe aangepast. 
Alle leerlingen melden zich in dezelfde week aan voor de 
middelbare school, waardoor iedereen evenveel kans maakt 
op de school van zijn of haar voorkeur. De wet gaat in het 
schooljaar 2023-2024 in.

13 Rijksoverheid (2022). Wetsvoorstel van eindtoets naar 
doorstroomtoets, op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
schooladvies-en-eindtoets-basisschool/documenten/
publicaties/2020/02/20/wetsvoorstel-van-eindtoets-naar-doorstroomtoets
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Ook economische ontwikkelingen beïnvloeden de 
onderwijsarbeidsmarkt. In 2021 en in het eerste kwartaal 
van 2022 deden zich een aantal grote veranderingen 
voor ten opzichte van het jaar ervoor. De economie groeit 
weer, maar daartegenover staan een oplopende inflatie 
en ongekende krapte op de arbeidsmarkt. Het primair 
onderwijs is daarmee een van de vele sectoren die met 
groeiende personeelstekorten te maken heeft.

Nederlandse economie groeit weer,  
inflatie loopt op
In 2021 groeide de Nederlandse economie met 4,8 procent, 
waardoor de krimp uit het coronajaar 2020 zich volledig 
herstelde. Ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor 
corona, groeide de economie zelfs met 0,8 procent. Dit 
komt vooral door een toename van het handelssaldo en de 
verhoogde consumptie van huishoudens en de overheid. 
Wel bestaan er grote verschillen tussen sectoren: in de 
horeca, recreatie, cultuur en sport golden voor een deel 
van 2021 nog coronamaatregelen. Zij draaiden juist minder 
omzet. De energie- en handelssector groeiden daarentegen 
sterk14. Dankzij het economisch herstel, de gestegen 
energieprijzen en later ook de oorlog in Oekraïne loopt de 
inflatie sinds eind 2021 sterk op, tot boven de 10 procent in 
het voorjaar van 202215.

14 CBS (2022). De Nederlandse economie in 2021, op: https://www.cbs.nl/
nl-nl/longread/de-nederlandse-economie/2022/de-nederlandse-economie-
in-2021
15 CBS (2022). Geharmoniseerde consumentenprijsindex 11,2 
procent hoger in april, op: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/17/
geharmoniseerde-consumentenprijsindex-11-2-procent-hoger-in-april

Krapte op de arbeidsmarkt naar recordhoogte
In 2021 werden er voor het eerst sinds het begin van de 
metingen in 2003 meer vacatures gerapporteerd dan dat 
er werklozen waren. In het vierde kwartaal stonden voor 
elke 100 werklozen 105 vacatures open. De werkloosheid 
bedroeg in deze periode slechts 3,8 procent van de 
beroepsbevolking16. Waar in 2020 de arbeidsmarkt voor 
een groot deel van de beroepen nog zeer ruim was, geldt 
in 2021 dat steeds meer beroepen te maken hebben 
met een krappe arbeidsmarkt. De krapte speelt in alle 
arbeidsmarktregio’s, voor zowel hoog- als laagopgeleiden 
en in steeds meer sectoren17.

Stijging van cao-lonen houdt inflatie niet bij
De cao-lonen stegen in 2021 met gemiddeld 2,2 procent18. 
Dit is een minder grote stijging dan in 2020. De hoge 
inflatie werkt dus vooralsnog niet door in loonafspraken: de 
consumentenprijzen stegen harder dan de cao-lonen. Lonen 
stegen het sterkst in de dienstverleningssector en het minst 
in de horeca.

16 CBS (2022). De Nederlandse economie in 2021, op: https://www.cbs.nl/
nl-nl/longread/de-nederlandse-economie/2022/de-nederlandse-economie-
in-2021/5-de-arbeidsmarkt
17 ABN AMRO (2021). Van intercedent tot bouwvakker: 
personeelstekorten breiden zich als een olievlek uit, op: https://www.
abnamro.com/research/nl/onze-research/van-intercedenten-tot-
bouwvakker-personeelstekorten-breiden-zich-als-een
18 CBS (2022). De Nederlandse economie in 2021, op: https://www.cbs.nl/
nl-nl/longread/de-nederlandse-economie/2022/de-nederlandse-economie-
in-2021/5-de-arbeidsmarkt
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Naast politieke en economische ontwikkelingen, zijn er ook 
maatschappelijke ontwikkelingen en trends die spelen op de 
onderwijsarbeidsmarkt.

Naar inclusiever onderwijs 
In het primair onderwijs wordt gestreefd naar inclusiever 
onderwijs voor leerlingen met een beperking. De 
beleidsregel ‘Experimenteren samenwerking regulier-
speciaal’ maakt het sinds juli 2020 voor scholen mogelijk 
om te experimenteren met een nieuwe, uitgebreide 
samenwerking tussen het basisonderwijs, speciaal 
basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet 
(speciaal) onderwijs19. Een reguliere school en een school 
voor speciaal onderwijs kunnen zes jaar als één school 
functioneren (met de mogelijkheid tot twee jaar verlenging). 
Doel van deze beleidsregel is om intensieve samenwerking 
van speciale en reguliere scholen mogelijk te maken om 
zo tot een grotere toegankelijkheid voor leerlingen met 
een extra ondersteuningsbehoefte te komen. Belangrijke 
randvoorwaarden voor samenwerking zijn onder andere: 
gemeenschappelijke huisvesting, goede samenwerking met 
gemeentes, een duidelijke visie op inclusief onderwijs en 
procesbegeleiding20. 

19 Steunpuntpassendonderwijs po-vo
20 Boer, de A. & Tenback, C. (2021). Op naar geïntegreerde 
onderwijsvoorzieningen. Tweede tussenrapportage over het
beleids- en praktijkonderzoek. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Integrale kindcentra
Een landelijke trend die zich sinds enkele jaren voortzet, 
is een groeiend aantal integrale kindcentra (IKC’s). Dit is 
een vorm van anders organiseren waarbij kinderopvang, 
peuterspeelzalen en het basisonderwijs intensief 
samenwerken. Er is een groot maatschappelijk draagvlak 
voor deze integrale oplossingen, ook omdat er nog altijd een 
grote versnippering is aan voorzieningen voor de jeugd in 
het huidige stelsel. Kinderen kunnen door IKC’s voor langere 
tijd en op één plek de juiste ondersteuning krijgen21. 

Een leven lang ontwikkelen
De overheid besteedt in toenemende mate aandacht aan 
het stimuleren van leren en ontwikkelen van volwassenen 
om zo duurzaam inzetbaar te blijven. Omdat dit nog niet 
voor iedereen een vanzelfsprekend is, moedigt de overheid 
met diverse maatregelen en experimenten de ontwikkeling 
tijdens de loopbaan aan22. Werkenden en werkzoekenden 
kunnen bijvoorbeeld een STAP-budget van maximaal 1.000 
euro per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. 
Omscholing en doorontwikkeling kunnen een oplossing 
bieden voor de sterk veranderende arbeidsmarkt, waardoor 
nieuwe beroepen ontstaan en techniek een meer essentiële 
rol gaat spelen.

21 Kohnstamm Instituut (2019). Integrale Kindcentra over wat hen 
kenmerkt. Kohnstamm Instituut: Amsterdam.
22 Rijksoverheid (2021). Leven lang ontwikkelen, op: https://www.
rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen
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Strategisch personeelsbeleid  
steeds belangrijker
Met strategisch personeelsbeleid stemmen organisaties 
hun personeelsbeleid af op verwachtte interne en externe 
ontwikkelingen. In het licht van grote en groeiende 
personeelstekorten, (regionale) leerlingendaling en 
tijdelijke en structurele overheidssubsidies, wordt een 
strategische, toekomstgerichte personeelsplanning steeds 
belangrijker voor scholen. Het hierboven genoemde 
Onderwijsakkoord benadrukt dan ook het belang van 
strategische personeelsplanning in het onderwijs en ook in 
de verlenging van de RAP wordt gevraagd aan regio’s om 
met strategische personeelsplanning (als onderdeel van 
een strategisch personeelsbeleid) aan de slag te gaan. Het 
strategisch beleidsplan van de school vormt de basis voor 
een strategische personeelsplanning23.

23 Arbeidsmarktplatform PO (2022). Personeelsbeleid (HRM), op: https://
arbeidsmarktplatformpo.nl/thema/personeelsbeleid-hrm
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Ook op demografisch vlak zien we verschillende 
ontwikkelingen die invloed hebben op het primair 
onderwijs. Vanwege de sterke relatie tussen het aantal 
geboortes, het aantal leerlingen in de sector en de vraag 
naar onderwijspersoneel, is de bevolkingsontwikkeling in 
Nederland in het bijzonder relevant. 

Bevolkingsgroei neemt weer toe,  
meer kinderen geboren
In 2020 groeide de Nederlandse bevolking minder hard 
dan in de jaren daarvoor24. Dat kwam destijds vooral 
doordat er minder immigranten naar Nederland kwamen 
en er naar verhouding meer mensen overleden. In 2021 
was de bevolkingsgroei echter weer bijna net zo groot als 
voor de coronacrisis. De immigratie groeide weer naar het 
niveau van 2018, terwijl nog steeds relatief weinig mensen 
emigreerden. Wel bleef het aantal overledenen in 2021 
relatief hoog, met name door de coronapandemie. Daar 
staat tegenover dat het aantal geboortes sterk is gestegen. 
Sinds 2013 worden jaarlijks rond de 170 duizend kinderen 
geboren; in 2021 waren dit er bijna 180 duizend. Dit is voor 
het primair onderwijs een belangrijke ontwikkeling.

24 BS (2022). Bevolkingsgroei vrijwel terug op niveau van voor corona, op: 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/01/bevolkingsgroei-vrijwel-terug-op-
niveau-van-voor-corona

Toegenomen migratie zorgt voor 
bevolkingsgroei in grote steden
Veel grote steden in Nederland groeiden de afgelopen 
jaren voornamelijk door buitenlandse migratie. Door de 
wereldwijde coronamaatregelen in 2020 nam het aantal 
immigranten in Nederland echter sterk af en zakte vooral in 
deze steden de bevolkingsgroei. In 2021 nam de immigratie 
weer aanzienlijk toe, waardoor ook de bevolking in de grote 
steden toeneemt. Met uitzondering van Rotterdam en Breda 
groeide de bevolking in de tien grootste steden sneller dan 
gemiddeld in Nederland. De bevolking van Almere groeide 
van alle grote steden relatief het meest, onder andere 
dankzij een hoog aantal geboortes25.

Minder gemeenten met bevolkingskrimp
In 2020 hadden 61 gemeenten te maken met 
bevolkingskrimp, in 2021 waren dit er nog maar 47. 
Met name in het noorden van het land waren er minder 
gemeenten met een bevolkingsdaling. Dit komt doordat 
veel mensen uit de Randstad naar minder dichtbevolkte 
gebieden verhuizen. De bevolking groeide relatief het 
sterkst in Flevoland. Met name in Zuid-Limburg blijven 
krimpgebieden bestaan26.

25 CBS (2022). Minder gemeenten met bevolkingskrimp in 2021, op: 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/01/minder-gemeenten-met-
bevolkingskrimp-in-2021
26 Ibid

2.5	Demografische	ontwikkelingen
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Toenemende vluchtelingenstroom 
De oorlog in Oekraïne zet een grote vluchtelingenstroom in 
gang. Ook Nederland neemt vluchtelingen op, waaronder 
kinderen. De minister-president geeft aan dat het 
Nederlandse onderwijs deze kinderen moet opvangen. 
Het Nederlandse onderwijs kent al een lange traditie van 
het opnemen van anderstalige kinderen, bijvoorbeeld uit 
Turkije, Marokko en Polen. De Onderwijsraad benadrukt 
dan ook dat het van groot belang is dat eerdere ervaringen 
worden gebruikt om de nieuwe groep vluchtelingen zo 
goed mogelijk te ondersteunen27. Onderwijs speelt volgens 
de raad een belangrijke rol voor de uitgangspositie van 
vluchtelingen in de maatschappij en het bieden van een 
plek waar zij met andere dingen bezig kunnen zijn. De 
Onderwijsraad pleit dan ook voor het vergroten van de 
toegankelijkheid van het onderwijs en het voorschoolse 
aanbod. 

27 Onderwijsraad (2022). Advies Vluchtelingen en onderwijs onder uw 
aandacht brengen. Den Haag: Onderwijsraad.
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Vraag naar personeel

Aantal leerlingen blijft dalen 
(x 1.000)

Leerlingendaling per provincie Leerlingendaling in de randstad
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Werkgelegenheid blijft stijgen Minder directiepersoneel,  
sterke toename ondersteuners

2017-2021

Directiepersoneel werkt vaak 
voltijd, ondersteuners vaak deeltijd

Vacatures

Demografische  
samenstelling personeel

121.307 
fte 2017 -7% fte directie 85% 

vrouwen

4,7%
heeft een niet-westerse 

migratieachtergrond
133.273 

fte 2021

+50%
+2% fte leraren 

91,2%  Directie
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74,6%   Onderwijsonder-
steunend personeel

0,90  Directie
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(13% van de werkgelegenheid)
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Vraag naar personeel

Aantal leerlingen blijft dalen 
(x 1.000)

Leerlingendaling per provincie Leerlingendaling in de randstad

6.607 basisscholen in Nederland,  
3% minder scholen dan in 2017
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Dit hoofdstuk gaat in op de vraag naar personeel in het 
primair onderwijs. De vraag naar personeel wordt voor een 
groot deel bepaald door het aantal leerlingen. Daarom gaan 
we eerst in op de ontwikkeling van het aantal leerlingen in 
de sector. Daarna geven we inzicht in de ontwikkeling van 
de werkgelegenheid, de samenstelling van het personeel 
en de ontwikkeling van het aantal vacatures in het primair 
onderwijs.  
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Samenvatting 
Het aantal leerlingen in het primair onderwijs daalt al 
enkele jaren op rij. Waren er in 2017 nog bijna 1.516.000 
leerlingen, in 2021 is het aantal leerlingen gedaald tot circa 
1.478.000. Een afname van 2,5 procent. Hoewel de afname 
een landelijk fenomeen is, loopt de ontwikkeling van het 
aantal leerlingen regionaal sterk uiteen. In de provincies 
Friesland en Groningen daalde het aantal leerlingen relatief 
sterk, terwijl in de provincie Utrecht sprake is van een zeer 
lichte groei. In de grote steden Amsterdam, Den Haag 
Rotterdam en Utrecht zien we ook een lichte daling van het 
aantal leerlingen, in Amsterdam is de afname met circa 3 
procent het grootst.  

Terwijl het aantal leerlingen de afgelopen vijf jaar is gedaald, 
zien we de werkgelegenheid in de sector in dezelfde periode 
juist stijgen. In 2021 werken er circa 187.000 personen in 
de sector, die samen 133.273 fte werken. Zowel het aantal 
personen als fte is in de periode 2017-2021 met 10 procent 
toegenomen. We zien wel grote verschillen in ontwikkeling 
in diverse functies in de sector. Waar het aantal 
directieleden (in personen) tussen 2017 en 2021 met 7 
procent daalde, zien we onder het onderwijsondersteunend 
personeel juist een forse stijging van bijna 50 procent. 
Mogelijk hangt deze stijging samen met de besteding 
van de werkdrukmiddelen en de Nationaal-Programma-
Onderwijsgelden in de sector. Door deze ontwikkelingen 
verandert de samenstelling van het personeel.

Ook zien we veranderingen in de leeftijdsverdeling. Tot 
enkele jaren geleden was er nog sprake van vergrijzing. 
Nu zien we in alle functies een afname van het aandeel 
55-plussers tussen 2017 en 2021 en een toename in het 
aandeel 35-minners. In 2021 is bijna 23 procent van de 
werkenden (in fte) 55-plus, terwijl 31,5 procent 35-min is. 
Mannen zijn gemiddeld ouder dan hun vrouwelijke collega’s. 
Toch blijft het primair onderwijs een sterk gefeminiseerde 
sector. De afgelopen jaren is circa 82 procent vrouw (in fte). 
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De feminisering zien we in alle functies, maar vooral onder 
het directiepersoneel zien we een forse stijging van het 
aandeel vrouwen (circa 53 procent in 2017 ten opzichte van 
ruim 62 procent in 2021).

Op het gebied van baankenmerken zien we ook 
veranderingen. Zo neemt het aandeel tijdelijke contracten 
weer toe, van circa 10 procent in 2017 naar circa 14 
procent in 2021. Ten opzichte van vorig jaar stijgt het 
aandeel met 2 procent. Dit kan een gevolg zijn van 
de uitstroom van ouderen, die vaak een vast contract 
hebben, en de instroom van nieuw personeel, dat over het 
algemeen eerst een tijdelijk contract krijgt. Het kan ook 
zijn dat meer mensen tijdelijk zijn aangesteld in het kader 
van het Nationaal Programma Onderwijs. Met name het 
onderwijsondersteunend personeel heeft vaker een tijdelijke 
aanstelling.  

Kijken we naar de aanstellingsomvang van het personeel, 
dan valt op dat directiepersoneel de afgelopen jaren iets 
minder vaak een voltijdsaanstelling heeft. Zij werken juist 
iets vaker op basis van een aanstelling van 0,5 – 0,8 fte. 
Daarentegen zijn leraren iets vaker meer dan 0,8 fte gaan 
werken. 

De arbeidsmarkt in het primair onderwijs is de afgelopen 
jaren steeds krapper geworden. Landelijk kan 9.100 fte 
aan leraren niet ingevuld worden, dit komt neer op circa 
9 procent van de werkgelegenheid. In de G5 is dit tekort 
groter, namelijk zo’n 14 procent. Ook aan schoolleiders is 
een tekort, dit komt neer op 1.100 fte ofwel circa 13 procent 
van de werkgelegenheid. Daarmee is het schoolleiderstekort 
hoger dan het tekort aan leraren. In het westen van het land, 
het speciaal basisonderwijs en op scholen met een hoge 
schoolweging zijn de tekorten het grootst. 

De vraag naar onderwijspersoneel is sterk afhankelijk van de 
ontwikkeling van het aantal leerlingen in de sector. Ook de 
uitstroom van personeel, naar pensioen of anderszins, is van 
invloed op de vraag naar onderwijspersoneel. Dat geldt ook 
voor wijzigingen in de aanstellingsomvang van het zittende 
personeel en de organisatie van het werk op school.  

Aantal leerlingen daalt
De afgelopen jaren is het aantal leerlingen in het primair 
onderwijs licht afgenomen (zie figuur 2). Tussen 2017 
en 2021 daalde het aantal leerlingen tussen de 7.000 en 
14.000 leerlingen per jaar. Telde het primair onderwijs in 
2017 nog bijna 1.516.000 leerlingen, in 2021 is dit aantal 
teruggelopen naar bijna 1.478.000 leerlingen. Dit komt neer 
op een afname van 2,5 procent. 

De leerlingendaling komt vanuit het reguliere 
basisonderwijs: in 2017 zaten circa 1.414.000 leerlingen 
op het basisonderwijs, maar in 2021 zijn dit er nog zo’n 
1.371.000. Dit komt neer op een afname van circa 3 
procent. In het voortgezet speciaal onderwijs blijft het aantal 
leerlingen daarentegen al jaren stabiel rond de 38.000. In 
het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs neemt 
het aantal leerlingen juist toe. Tussen 2017 en 2021 steeg 
het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs met 12,5 
procent en in het speciaal basisonderwijs met 4,2 procent.
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Figuur 2 - Ontwikkeling aantal leerlingen primair onderwijs (x 1.000) 28

Bron: OCW in Cijfers

28 Exclusief bao trekkende bevolking (kinderen van kermisexploitanten, 
circusmedewerkers en schippers). 

Regionale verschillen in leerlingendaling
De leerlingdaling is een landelijk fenomeen. Wel zijn er grote 
regionale verschillen. In Friesland en Groningen daalde het 
aantal leerlingen tussen 2017 en 2021 met meer dan 5 
procent (zie figuur 3). Ook Drenthe, Overijssel, Gelderland en 
Limburg hebben in deze periode te maken met een relatief 
sterke terugloop van het aantal leerlingen. Er zijn echter ook 
provincies waar de daling naar verhouding beperkt is, zoals 
Flevoland en Zuid-Holland (met beide 1,5 procent). In de 
provincie Utrecht steeg het aantal leerlingen tussen 2017 en 
2021 zelfs, maar wel heel licht.

In de vier grote steden is het aantal leerlingen licht gedaald. 
In de stad Utrecht, Rotterdam en Den Haag zien we een 
daling van circa 1 procent. In Amsterdam daalde het aantal 
leerlingen met bijna 3 procent tussen 2017 en 2021 wat 
harder.

Figuur 3 -  Procentuele ontwikkeling aantal leerlingen primair onderwijs  

naar provincie, 2017 - 2021

Bron: Duo
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De vraag naar onderwijspersoneel is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal leerlingen in de sector. 
Ook de uitstroom van personeel, naar pensioen of anderszins, is van invloed op de vraag naar 
onderwijspersoneel. Dat geldt ook voor wijzigingen in de aanstellingsomvang van het zittende personeel en de 
organisatie van het werk op school. 
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voortgezet speciaal onderwijs blijft het aantal leerlingen daarentegen al jaren stabiel rond de 38.000. In het 
speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs neemt het aantal leerlingen juist toe. Tussen 2017 en 2021 
steeg het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs met 12,5 procent en in het speciaal basisonderwijs met circa 
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Regionale verschillen in leerlingendaling 
De leerlingdaling is een landelijk fenomeen. Wel zijn er grote regionale verschillen. In Friesland en Groningen 
daalde het aantal leerlingen tussen 2017 en 2021 met meer dan 5 procent (zie figuur 3). Ook Drenthe, Overijssel, 
Gelderland en Limburg hebben in deze periode te maken met een relatief sterke terugloop van het aantal 
leerlingen. Er zijn echter ook provincies waar de daling naar verhouding beperkt is, zoals Flevoland en Zuid-
Holland (met beide 1,5 procent). In de provincie Utrecht steeg het aantal leerlingen tussen 2017 en 2021 zelfs, 
maar wel heel licht. 
 
In de vier grote steden is het aantal leerlingen licht gedaald. In de stad Utrecht, Rotterdam en Den Haag zien we 
een daling van circa 1 procent. In Amsterdam daalde het aantal leerlingen met bijna 3 procent tussen 2017 en 
2021 wat harder. 

 
23 Exclusief bao trekkende bevolking (kinderen van kermisexploitanten, circusmedewerkers en schippers). 
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Figuur 3 Procentuele ontwikkeling aantal leerlingen primair onderwijs naar provincie, 2017 - 2021 

 
 
Bron: DUO 

 
Ook verschillen naar denominatie 
De ontwikkeling van het aantal leerlingen verschilt niet alleen per regio: ook tussen denominaties zijn verschillen 
zichtbaar. Verreweg het grootste deel van de leerlingen, circa een derde, krijgt in 2021 les op een rooms-
katholieke school. Nog eens een derde gaat naar een openbare school. Ook het protestants-christelijke onderwijs 
verzorgt les voor een groot deel van de leerlingen (23 procent). Toch is het totaal aantal leerlingen op rooms-
katholieke, openbare en protestants-christelijke scholen tussen 2017 en 2021 afgenomen, in totaal met ruim 3 
procent. 
 
Ook onder de kleinere denominaties zien we verschuivingen. Zo is het aantal leerlingen op een interconfessionele 
school tussen 2017 en 2021 met ruim 23 procent toegenomen en op islamitische scholen met ruim 17 procent. 
Ook antroposofische en algemeen bijzondere scholen konden op meer leerlingen rekenen. Reformatorische, 
gereformeerd vrijgemaakte scholen en hindoeïstische scholen zagen daarentegen hun leerlingenaantallen 
afnemen. 
 
Aantal scholen daalt 
De afgelopen jaren daalde niet alleen het aantal leerlingen: ook het aantal scholen in Nederland nam tussen 2017 
en 2021 af (zie figuur 4). Het aantal scholen daalt relatief gezien ongeveer even snel als het aantal leerlingen. 
Waren er in 2017 nog ruim 6.800 scholen, in 2021 is dit aantal gedaald tot circa 6.610, een afname van bijna 3 
procent. Ook hier zien we verschillen tussen de schoolsoorten. Zo daalde het aantal bassischolen tussen 2017 en 
2021 met 3 procent. In het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zien we juist een toename van het 
aantal scholen, van respectievelijk ruim 10 procent en ruim 2 procent. Dit komt overeen met het toegenomen 
aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. 
 
In het basisonderwijs ligt het gemiddeld aantal leerlingen per school al jaren rond de 225. De andere schooltypen 
worden gemiddeld steeds groter. In het speciaal basisonderwijs steeg het gemiddeld aantal leerlingen per school 
in vijf jaar bijvoorbeeld met ruim 8 procent, tot 135 leerlingen in 2021. De grootste scholen vinden we in het 
speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs: gemiddeld bestaan deze scholen in 2021 uit zo’n 310 
leerlingen, een toename van 8,6 procent ten opzichte van 2017. Ook het gemiddeld aantal leerlingen in het 
speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs steeg in deze periode, tot respectievelijk 166 leerlingen 
en 263 leerlingen in 2021. 
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Ook verschillen naar denominatie
De ontwikkeling van het aantal leerlingen verschilt niet 
alleen per regio: ook tussen denominaties zijn verschillen 
zichtbaar. Verreweg het grootste deel van de leerlingen, 
circa een derde, krijgt in 2021 les op een rooms-katholieke 
school. Nog bijna dertig procent gaat naar een openbare 
school. Ook het protestants-christelijke onderwijs verzorgt 
les voor een groot deel van de leerlingen (23 procent). Toch 
is het totaal aantal leerlingen op rooms-katholieke, openbare 
en protestants-christelijke scholen tussen 2017 en 2021 
afgenomen, in totaal met ruim 3 procent.

Ook onder de kleinere denominaties zien we verschuivingen. 
Zo is het aantal leerlingen op een interconfessionele school 
tussen 2017 en 2021 met ruim 23 procent toegenomen 
en op islamitische scholen met ruim 17 procent. Ook 
antroposofische en algemeen bijzondere scholen konden 
op meer leerlingen rekenen. Reformatorische, gereformeerd 
vrijgemaakte scholen en hindoeïstische scholen zagen 
daarentegen hun leerlingenaantallen afnemen.

Aantal scholen daalt
De afgelopen jaren daalde niet alleen het aantal leerlingen: 
ook het aantal scholen in Nederland nam tussen 2017 
en 2021 af (zie figuur 4). Het aantal scholen daalt relatief 
gezien ongeveer even snel als het aantal leerlingen. Waren 
er in 2017 nog ruim 6.800 scholen, in 2021 is dit aantal 
gedaald tot circa 6.610, een afname van bijna 3 procent. 
Ook hier zien we verschillen tussen de schoolsoorten. Zo 
daalde het aantal bassischolen tussen 2017 en 2021 met 
3 procent. In het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs zien we juist een toename van het aantal scholen, 
van respectievelijk ruim 10 procent en 2,3 procent. Dit 
komt overeen met het toegenomen aantal leerlingen in het 
speciaal onderwijs.

In het basisonderwijs ligt het gemiddeld aantal leerlingen 
per school al jaren rond de 225. De andere schooltypen 
worden gemiddeld steeds groter. In het speciaal 
basisonderwijs steeg het gemiddeld aantal leerlingen 
per school in vijf jaar bijvoorbeeld met ruim 8 procent, tot 
135 leerlingen in 2021. De grootste scholen vinden we 
in het speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs: 
gemiddeld bestaan deze scholen in 2021 uit zo’n 310 
leerlingen, een toename van 8,6 procent ten opzichte van 
2017. Ook het gemiddeld aantal leerlingen in het speciaal 
onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs steeg in 
deze periode, tot respectievelijk 166 leerlingen en 263 
leerlingen in 2021.
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Figuur 4 - Ontwikkeling aantal scholen (hoofdvestigingen) primair onderwijs

Bron: OCW in Cijfers

Ook aantal schoolbesturen daalt 
Naast een dalend aantal scholen, zien we in het 
primair onderwijs ook een forse terugloop in het aantal 
schoolbesturen. Waren er in schooljaar 2017-2018 
nog 1.025 schoolbesturen, in 2020-2021 is dit aantal 
teruggelopen tot 918. Dit komt neer op een daling van ruim 
10 procent. Dit betekent dat het aantal schoolbesturen in de 
sector een stuk sterker daalt dan het aantal scholen29.

Het grootste deel van de schoolbesturen bestaat uit één 
school (circa 42 procent in 2021-2022): dit zijn eenpitters. 
Dit betekent dat circa 58 procent van de schoolbesturen uit 
meer dan één school bestaat. Schoolbesturen bestaande 
uit elf tot twintig scholen vormen, na de eenpitters, de 
grootste groep schoolbesturen (zo’n 19 procent). Het 
aandeel schoolbesturen met twintig of meer scholen is, met 
8 procent van alle schoolbesturen, relatief klein. 

29 PO-Raad (2022). Primair Onderwijs in Cijfers, op: https://www.
primaironderwijsincijfers.nl/dashboard/sectorinformatie/besturen--scholen-
en-vestigingen

Inspectie op bestuursniveau
De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt sinds 2017 
iedere vier jaar alle schoolbesturen in Nederland op 
kwaliteitszorg en financieel beheer. Onderdeel van de 
inspectie is een aanvullend verificatieonderzoek op 
een aantal scholen van een bestuur en een volledig 
kwaliteitsonderzoek op risicoscholen. Deze vierjaarlijkse 
bestuursinspectie vervangt de traditionele inspectie op 
schoolniveau, waardoor het niet meer mogelijk is een 
representatief beeld te geven van het aantal scholen dat wel 
of niet aan de wettelijke eisen voldoet.

In 2021 is de eerste vierjaarlijkse cyclus, 2017-2021, 
afgerond. Hieruit komt naar voren dat bijna 88 procent van 
de besturen in het primair onderwijs voldoende of goed 
scoort op het gebied van kwaliteitszorg30. Ongeveer 60 
procent scoort voldoende op kwaliteitscultuur en bijna 31 
procent goed, 9 procent voldoet niet aan de basiskwaliteit 
op dit punt31. Verder scoort 95 procent scoort voldoende of 
goed op de standaard Verantwoording en dialoog.

30 Onderwijsinspectie (2022). Staat van het Onderwijs 2022, en 
Technisch rapport – De staat van het primair onderwijs op: https://www.
onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2022/04/13/de-staat-van-
het-onderwijs-2022
31 De wettelijke basis voor de standaard Kwaliteitscultuur was in het 
onderzoekskader 2017 beperkt. Dit verklaart mede het lage percentage van 
de beoordelingen onvoldoende. In het vernieuwde onderzoekskader is de 
inhoud van de standaard uitgebreid met de uitvoering van het beleid.
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24 PO-Raad (2022). Primair Onderwijs in Cijfers, op: 
https://www.primaironderwijsincijfers.nl/dashboard/sectorinformatie/besturen--scholen-en-vestigingen. 
25 Onderwijsinspectie (2022). Staat van het Onderwijs 2022, en Technisch rapport – De staat van het primair onderwijs op: 
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2022/04/13/de-staat-van-het-onderwijs-2022 en 
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2021/04/14/technisch-rapport-svho-2021-primair-onderwijs 
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Ondanks een dalend aantal leerlingen blijft de werkgelegen-
eid in het primair onderwijs jaar op jaar stijgen (zie figuur 
5). In 2021 zijn er circa 187.000 personen werkzaam in het 
primair onderwijs, een stijging van 3 procent ten opzichte 
van 2020 en 10 procent ten opzichte van 2017. Deze 
personen werken samen circa 133.300 fte, een toename van 
3,5 procent ten opzichte van 2020 en bijna 10 procent in 
vergelijking met 2017.

Figuur 5 - Ontwikkeling werkgelegenheid primair onderwijs (index: 2017 = 100)

Bron: DUO

Sterkste stijging werkgelegenheid in het 
speciaal basisonderwijs
Tussen 2017 en 2021 steeg de werkgelegenheid met 
name in het speciaal basisonderwijs (bijna 11 procent in 
personen en ruim 12 procent in fte). Ook in het (voortgezet) 
speciaal onderwijs zien we in deze periode een stijging, van 
ruim 10 procent (fte en personen). In het basisonderwijs 
zien we, naar verhouding, een iets minder sterke groei. 
De werkgelegenheid op basisscholen nam tussen 2017 - 
2021 met 9,7 procent (fte) en 10 procent (personen) toe. 
Dit betekent dat bijna 80 procent van de werkgelegenheid 
(in fte) in het primair onderwijs te vinden is in het 
basisonderwijs. Circa 4,5 procent van de werkgelegenheid 
vinden we in het speciaal basisonderwijs en 15,5 procent in 
het (voortgezet) speciaal onderwijs. 
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Figuur 6 Procentuele ontwikkeling werkgelegenheid (fte) primair onderwijs naar arbeidsmarktregio, 2017-202126 

 
Bron: DUO 

 
Afname directiepersoneel, toename onderwijsondersteunend personeel 
Hoewel de werkgelegenheid in het primair onderwijs de afgelopen jaren is toegenomen, ontwikkelt deze zich niet 
voor alle functies op dezelfde manier (zie figuur 7). Dit betekent dat de samenstelling van het personeel in de 

 
26 NB: voor de regio’s Parkstad Limburg en Weert zijn in 2017 en respectievelijk 2021 geen data beschikbaar, omdat DUO 
vanwege lage respons geen betrouwbare inschatting van de werkgelegenheid kan maken. Die regio’s ontbreken daarom in de 
figuur. 
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Sterkste stijging in regio Almere
De ontwikkeling van de werkgelegenheid kent ook regionale 
karakteristieken (zie figuur 6). De werkgelegenheid steeg 
de afgelopen jaren met name sterk in de regio Almere. 
Tussen 2017 en 2021 zien we in deze periode een stijging 
van ruim 17 procent. In arbeidsmarktregio De Vallei en 
Midden Brabant zien we ook een aanzienlijke stijging (van 
meer dan 14 procent). Er zijn echter ook regio’s waar de 
werkgelegenheid de afgelopen minder sterk is gestegen, 
zoals in Noord Limburg (minder dan 2 procent), de 
Stedendriehoek en de Westelijke Mijnstreek (minder dan 3 
procent). In Noord Groningen is de werkgelegenheid zelfs 
gedaald (met bijna 15 procent). 

Figuur 6 -  Procentuele ontwikkeling werkgelegenheid (fte) primair onderwijs naar 

arbeidsmarktregio, 2017-202132

Bron: DUO

32 NB: voor de regio’s Parkstad Limburg en Weert zijn in 2017 en respectievelijk 
2021 geen data beschikbaar, omdat DUO vanwege lage respons geen betrouwbare 
inschatting van de werkgelegenheid kan maken. Die regio’s ontbreken daarom in de 
figuur.
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Afname directiepersoneel, toename 
onderwijsondersteunend personeel
Hoewel de werkgelegenheid in het primair onderwijs de 
afgelopen jaren is toegenomen, ontwikkelt deze zich niet 
voor alle functies op dezelfde manier (zie figuur 7). Dit 
betekent dat de samenstelling van het personeel in de sector 
is veranderd. Tussen 2017 en 2021 zien we bijvoorbeeld 
een dalende werkgelegenheid voor directieleden in de 
sector. In 2021 zijn er ruim 7.850 fte (ruim 8.750 personen) 
directieleden in de sector, een daling van 7 procent ten 
opzichte van 2017. Aan de andere kant zien we een stijging 
van de werkgelegenheid voor onderwijsondersteuners in 
de sector: in 2021 zijn er ruim 31.500 fte (ruim 47.800 
personen) werkzaam als onderwijsondersteuner, een 
stijging van bijna 50 procent ten opzichte van 2017. De 
werkgelegenheid voor leraren in de sector bleef tussen 
2017 en 2021 relatief stabiel: hun aantal fte nam met bijna 
twee procent toe. Een soortgelijke ontwikkeling zien we als 
we kijken naar de werkgelegenheid in personen. 

Ondanks deze veranderingen is de overgrote meerderheid 
van het personeel (in fte) nog altijd leraar (ruim 70 procent). 
Hierna volgt het onderwijsondersteunend personeel: bijna 
een kwart van de werkzame personen is in 2021 werkzaam 
als onderwijsondersteuner. Zo’n 6 procent is werkzaam 
als directiepersoneel. Omdat directiepersoneel vaker een 
voltijdsaanstelling heeft, is het aandeel directieleden in 
fte groter dan het aandeel directieleden in personen (circa 
6 procent versus 4,5 procent). Onderwijsondersteuners 
werken juist relatief vaak in een (kleine) deeltijdbaan.

Figuur 7 -  Verdeling werkgelegenheid (fte) primair onderwijs naar functie,  

2017-2021

  

Bron: DUO

Leerling-leraarratio daalt
Kijken we tot slot naar de leerling-leraarratio, oftewel het 
gemiddeld aantal leerlingen per voltijdeenheid leraar33, dan 
valt op dat deze ratio de afgelopen jaren geleidelijk daalt. 
Kwam de leerling-leraarratio in 2017 nog uit op 16,5, in 
2021 is de leerling-leraarratio gedaald tot 15,8. Binnen het 
primair onderwijs zijn er grote verschillen. Zo is de leerling-
leraarratio met 17,3 het hoogst in het basisonderwijs, terwijl 
de ratio in het speciaal basisonderwijs (9,2 leerlingen) en 
het (voortgezet) speciaal onderwijs (6,8 leerlingen) een stuk 
lager is.

33 OCW in Cijfers (2021). Leerling-leraarratio, op: https://www.
ocwincijfers.nl/sectoren/onderwijs-algemeen/personeel/leerlingleraarratio  
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werkzaam als onderwijsondersteuner. Zo’n 6 procent is werkzaam als directiepersoneel. Omdat directiepersoneel 
vaker een voltijdsaanstelling heeft, is het aandeel directieleden in fte groter dan het aandeel directieleden in 
personen (circa 6 procent versus 4,5 procent). Onderwijsondersteuners werken juist relatief vaak in een (kleine) 
deeltijdbaan. 
 
Figuur 7 Verdeling werkgelegenheid (fte) primair onderwijs naar functie, 2017-2021 

 
Bron: DUO 

 
Leerling-leraarratio daalt 
Kijken we tot slot naar de leerling-leraarratio, oftewel het gemiddeld aantal leerlingen per voltijdeenheid leraar27, 
dan valt op dat deze ratio de afgelopen jaren geleidelijk daalt. Kwam de leerling-leraarratio in 2017 nog uit op 
16,5, in 2020 is de leerling-leraarratio gedaald tot 16,1. 
 
3.4 Samenstelling personeel 

Net zoals de werkgelegenheid is ook de samenstelling van het personeel de afgelopen jaren veranderd. Deze 
verschillen worden duidelijk als we kijken naar de samenstelling van het personeel naar leeftijd, geslacht en 
migratieachtergrond. 
 
Feminisering zet door, maar remt af 
Het primair onderwijs is een sterk gefeminiseerde sector. Het aandeel vrouwen in de sector blijft jaar op jaar licht 
stijgen: in 2017 kwam het aandeel vrouwen (in fte) uit op 81 procent, in 2020 op 82 procent. Kijken we naar de 
werkgelegenheid in personen, dan valt op dat het aandeel vrouwen nog hoger is omdat zij, vaker dan hun 

 
27 OCW in Cijfers (2021). Leerling-leraarratio, op: https://www.ocwincijfers.nl/sectoren/onderwijs-
algemeen/personeel/leerlingleraarratio   
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Net zoals de werkgelegenheid is ook de samenstelling 
van het personeel de afgelopen jaren veranderd. Deze 
verschillen worden duidelijk als we kijken naar de 
samenstelling van het personeel naar leeftijd, geslacht en 
migratieachtergrond.

Feminisering zet door, maar remt af
Het primair onderwijs is een sterk gefeminiseerde sector. 
Het aandeel vrouwen in de sector blijft jaar op jaar licht 
stijgen: in 2017 kwam het aandeel vrouwen (in fte) uit 
op 81 procent, in 2021 op 82 procent. Kijken we naar de 
werkgelegenheid in personen, dan valt op dat het aandeel 
vrouwen nog hoger is omdat zij, vaker dan hun mannelijke 
collega’s, in deeltijd werken. In de periode 2017-2021 werd 
consistent bijna 85 procent van de werkgelegenheid (in 
personen) in de sector vervuld door een vrouw.

Als we meer in detail kijken naar de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid (in fte) tussen 2017 en 2021, dan zien 
we dat het aantal fte vervuld door vrouwen sterker stijgt 
dan het aantal fte gevuld door mannen. In 2021 wordt ruim 
109.300 fte vervuld door vrouwen, een toename van circa 
11 procent ten opzichte van 2017, terwijl ruim 23.900 
fte wordt vervuld door mannen, een toename van circa 4 
procent ten opzichte van 2017. Wel zien we een afvlakking 
in deze trend: tussen 2020 en 2021 kwam de toename voor 
vrouwen uit op bijna 4 procent, terwijl de toename voor 
mannen uitkomt op 2,5 procent.

3.3  Samenstelling personeel
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Meer vrouwelijke directieleden
Het stijgende aandeel vrouwen zien we in alle functies 
terug (zie figuur 8). De sterkste stijging zien we onder 
het directiepersoneel: kwam het aandeel vrouwelijke 
directieleden in 2017 nog uit op circa 53 procent, in 2021 
is dit aandeel gestegen tot ruim 62 procent. Ondanks een 
dalende werkgelegenheid voor directiepersoneel, steeg 
het aantal fte vervuld door vrouwen van circa 4.450 fte in 
2017 tot bijna 4.900 fte in 2021. Het aantal fte vervuld 
door mannen daalde in deze periode van zo’n 4.010 fte 
naar iets minder dan 2.970 fte. Ondanks de toename 
van vrouwelijke directieleden, is het aandeel vrouwen in 
deze functie nog altijd een stuk lager dan bij leraren en 
onderwijsondersteunend personeel.

Het grootste aandeel vrouwen zien we in de groep leraren. 
In 2021 was zo’n 78.990 fte van de leraren vrouw, ten 
opzichte van 77.280 fte in 2017. Het aantal fte vervuld 
door mannelijke leraren steeg in deze periode licht, van 
bijna 14.310 fte naar circa 14.390 fte. Dit betekent dat 
het aandeel vrouwelijke leraren in deze periode ongeveer 
gelijk is gebleven, rond de 84,5 procent. Ook bij het 
onderwijsondersteunend personeel is in 2021 een ruime 
meerderheid vrouw: bijna 80 procent (in fte) ten opzichte 
van circa 78 procent in 2017. In absolute aantallen zien 
we hier wel een ander beeld dan bij het directiepersoneel 
en leraren: zowel het aantal mannen als vrouwen is de 
afgelopen periode fors gestegen. Zo steeg het aantal fte 
aan mannelijke onderwijsondersteuners van bijna 4.680 
in 2017 tot circa 6.480 fte in 2021. Onder vrouwelijke 
onderwijsondersteuners zien we in dezelfde periode een 
stijging van ruim 16.360 fte naar ruim 25.040 fte.   

Figuur 8 - Aandeel vrouwen werkzaam (in fte) in het primair onderwijs 

 

Bron: DUO
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mannelijke collega’s, in deeltijd werken. In de periode 2017-2021 werd consistent bijna 85 procent van de 
werkgelegenheid (in personen) in de sector vervuld door een vrouw. 
 
Als we meer in detail kijken naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid (in fte) tussen 2017 en 2021, dan zien 
we dat het aantal fte vervuld door vrouwen sterker stijgt dan het aantal fte gevuld door mannen. In 2021 wordt 
ruim 109.300 fte vervuld door vrouwen, een toename van circa 11 procent ten opzichte van 2017, terwijl ruim 
23.900 fte wordt vervuld door mannen, een toename van circa 4 procent ten opzichte van 2017. Wel zien we een 
afvlakking in deze trend: tussen 2020 en 2021 kwam de toename voor vrouwen uit op bijna 4 procent, terwijl de 
toename voor mannen uitkomt op bijna 3 procent. 
 
Meer vrouwelijke directieleden 
Het stijgende aandeel vrouwen zien we in alle functies terug (zie figuur 8). De sterkste stijging zien we onder het 
directiepersoneel: kwam het aandeel vrouwelijke directieleden in 2017 nog uit op circa 53 procent, in 2021 is dit 
aandeel gestegen tot ruim 62 procent. Ondanks een dalende werkgelegenheid voor directiepersoneel, steeg het 
aantal fte vervuld door vrouwen van ruim 4.440 fte in 2017 tot bijna 4.900 fte in 2021. Het aantal fte vervuld door 
mannen daalde in deze periode van ruim 4.000 fte naar iets minder dan 2.970 fte. Ondanks de toename van 
vrouwelijke directieleden, is het aandeel vrouwen in deze functie nog altijd een stuk lager dan bij leraren en 
onderwijsondersteunend personeel. 
 
Het grootste aandeel vrouwen zien we in de groep leraren. In 2021 was zo’n 78.990 fte van de leraren vrouw, ten 
opzichte van 77.280 fte in 2017. Het aantal fte vervuld door mannelijke leraren steeg in deze periode licht, van 
bijna 14.310 fte naar circa 14.390 fte. Dit betekent dat het aandeel vrouwelijke leraren in deze periode ongeveer 
gelijk is gebleven, rond de 84,5 procent. Ook bij het onderwijsondersteunend personeel is in 2020 een ruime 
meerderheid vrouw: bijna 80 procent (in fte) ten opzichte van circa 78 procent in 2017. In absolute aantallen zien 
we hier wel een ander beeld dan bij het directiepersoneel en leraren: zowel het aantal mannen als vrouwen is de 
afgelopen periode fors gestegen. Zo steeg het aantal fte aan mannelijke onderwijsondersteuners van bijna 4.680 
in 2017 tot circa 6.480 fte in 2021. Onder vrouwelijke onderwijsondersteuners zien we in dezelfde periode een 
stijging van ruim 16.360 fte naar ruim 25.000 fte.   
 
Figuur 8 Aandeel vrouwen werkzaam (in fte) in het primair onderwijs  
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Aandeel 55-plussers neemt af  
Ook de leeftijdsopbouw van het personeel is de afgelopen jaren veranderd. Was er tot enkele jaren geleden nog 
sprake van vergrijzing onder het personeel, tussen 2017 en 2021 daalde het aandeel 55-plussers in alle functies. 
Tegelijkertijd steeg het aandeel 35-minners. In 2017 was in totaal 27 procent van het personeel (in fte) 55 jaar of 
ouder. Dit aandeel is de afgelopen jaren gedaald tot circa 23 procent in 2021. Het aandeel 35-minners steeg in 
dezelfde periode van bijna 29 procent naar ruim 31 procent. In 2021 wordt circa 41.900 fte vervuld door een 35-
minner, terwijl minder dan 30.400 fte vervuld wordt door een 55-plusser. 
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Aandeel 55-plussers neemt af 
Ook de leeftijdsopbouw van het personeel is de afgelopen 
jaren veranderd. Was er tot enkele jaren geleden nog sprake 
van vergrijzing onder het personeel, tussen 2017 en 2021 
daalde het aandeel 55-plussers in alle functies. Tegelijkertijd 
steeg het aandeel 35-minners. In 2017 was in totaal 27 
procent van het personeel (in fte) 55 jaar of ouder. Dit 
aandeel is de afgelopen jaren gedaald tot circa 23 procent 
in 2021. Het aandeel 35-minners steeg in dezelfde periode 
van bijna 29 procent naar ruim 31 procent. In 2021 wordt 
circa 41.910 fte vervuld door een 35-minner, terwijl minder 
dan 30.390 fte vervuld wordt door een 55-plusser.

De grootste afname van het aandeel 55-plussers zien 
we in deze periode onder het directiepersoneel: van bijna 
48 procent in 2017 tot minder dan 37 procent in 2021. 
Ondanks deze daling is het aandeel 55-plussers onder 
het directiepersoneel nog altijd hoger onder leraren en 
onderwijsondersteuners. Het aandeel 55-plus leraren 
daalde in dezelfde periode van ruim 24 procent naar circa 
21 procent, terwijl we onder het onderwijsondersteunend 
personeel een afname zien van bijna 31 procent naar ruim 
25 procent. Dit betekent dat een aanzienlijk kleiner deel van 
de leraren en onderwijsondersteuners 55-plus is. In alle 
functies zien we tussen 2017 en 2021 wel een stijging in 
het aandeel 65-plussers in de sector. In totaal wordt bijna 
2.390 fte (1,8 procent) ingevuld door een 65-plusser.

Aandeel 25-minners neemt toe
Het aandeel jongeren is de afgelopen jaren juist 
toegenomen. Deze toename is met name toe te schrijven 
aan een toename van het aandeel 25-minners onder het 
onderwijsondersteunend personeel: het aandeel 25-minners 
in deze functie verdubbelde tussen 2017 en 2021 van 6,1 
procent naar 12,5 procent. In dezelfde periode steeg het 
aandeel 25- tot 35-jarige onderwijsondersteuners van ruim 
16 procent naar bijna 21 procent.  

Figuur 9 - Leeftijdsverdeling personeel (in fte) primair onderwijs, 2021

 

Bron: DUO
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De grootste afname van het aandeel 55-plussers zien we in deze periode onder het directiepersoneel: van bijna 
48 procent in 2017 tot minder dan 37 procent in 2021. Ondanks deze daling is het aandeel 55-plussers onder het 
directiepersoneel nog altijd hoger onder leraren en onderwijsondersteuners. Het aandeel 55-plus leraren daalde 
in dezelfde periode van ruim 24 procent naar circa 21 procent, terwijl we onder het onderwijsondersteunend 
personeel een afname zien van bijna 31 procent naar ’ruim 25 procent. Dit betekent dat een aanzienlijk kleiner 
deel van de leraren en onderwijsondersteuners 55-plus is. In alle functies zien we tussen 2017 en 2021 wel een 
stijging in het aandeel 65-plussers in de sector. In totaal wordt bijna 2.400 fte (1,8 procent) ingevuld door een 65-
plusser. 
 
Aandeel 25-minners neemt toe 
Het aandeel jongeren is de afgelopen jaren juist toegenomen. Deze toename is met name toe te schrijven aan 
een toename van het aandeel 25-minners onder het onderwijsondersteunend personeel: het aandeel 25-minners 
in deze functie verdubbelde tussen 2017 en 2021 van ruim 6 procent naar 12,5 procent. In dezelfde periode steeg 
het aandeel 25- tot 35-jarige onderwijsondersteuners van ruim 16 procent naar bijna 21 procent.  
 
Figuur 9 Leeftijdsverdeling personeel (in fte) primair onderwijs, 2020 

 
Bron: DUO  

 
Mannen gemiddeld ouder dan vrouwen 
Kijken we meer in detail naar de leeftijdsopbouw van het personeel, dan valt op dat mannen in alle functies 
gemiddeld iets ouder zijn dan hun vrouwelijke collega’s (zie figuur 10). Het grootste verschil zien we bij het 
onderwijsondersteunend personeel. Mannen in deze functie zijn in 2021 gemiddeld circa 45 jaar, terwijl de 
gemiddelde leeftijd van vrouwen zo’n 42 jaar is. Onder het directiepersoneel is de gemiddelde leeftijd van 
mannen circa 51 jaar en die van vrouwen bijna 49 jaar. Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke leraren is 
het kleinst: vrouwen zijn in 2021 gemiddeld 42 jaar, hun mannelijke collega’s slechts een paar maanden ouder.  
 
In alle functies zien we zowel onder mannen als vrouwen een daling van de gemiddelde leeftijd (zie figuur 10). Dit 
komt mede doordat een groot deel van de ouderen de afgelopen jaren de sector heeft verlaten, terwijl er naar 
verhouding meer jongeren de sector instromen. De sterkste daling zien we tussen 2017 en 2021 bij mannen die 
werken als onderwijsondersteuner (ruim 4 jaar), terwijl we in dezelfde periode slechts een kleine daling zien bij 
leraressen (minder dan een half jaar). 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Onderwijsondersteunend personeel

Onderwijsgevend personeel

Directie

15 - 25 jaar 25 - 35 jaar 35 - 45 jaar 45 - 55 jaar 55 - 65 jaar 65 jaar en ouder

Samenvatting en conclusie

Context2

Inleiding1

Vraag naar personeel3

Sociale zekerheid & verzuim5

Aanbod aan personeel4

Bijlage8

De arbeidsmarkt  
in beeld

Verwachtingen voor de toekomst7

     HRM-beleid6



 

27 
 

Figuur 10 - Gemiddelde leeftijd personeel (in fte) primair onderwijs 

 
Bron: DUO 

 
Lichte stijging aandeel personen met niet-westerse migratieachtergrond 
Het aandeel personen in het primair onderwijs met een niet-westerse migratieachtergrond is tot en met 2020 
bekend. In de jaren 2016-2020 is dit aandeel licht gestegen. Had in 2016 nog 3,8 procent van het 
onderwijspersoneel een niet-westerse migratieachtergrond, in 2020 gaat het om 4,7 procent. Wel blijft dit aandeel 
nog altijd lager dan het aandeel personen in de beroepsbevolking met een niet-westerse migratieachtergrond28. 
 
Sterke stijging aantal zij-instromers in het beroep van leraar 
Het personeel in het primair onderwijs wordt steeds meer divers qua samenstelling. Dit is ook te danken aan een 
stijgend aantal zij-instromers in het beroep van leraar. Hun aantal is de afgelopen jaren gestegen van 11 in 2015 
naar bijna 700 in 2020 en 2021 (exclusief speciaal onderwijs)29. Van iedere 6 tot 7 nieuwe leraren is er gemiddeld 
eentje een zij-instromer. 
 
3.5 Baankenmerken 

In het primair onderwijs zijn er, naast verschillen in persoonskenmerken, ook verschillen als het gaat om 
baankenmerken. Het gaat dan om onderwerpen zoals het aandeel tijdelijke contracten en de aanstellingsomvang 
van het personeel. Kijken we eerst naar het aandeel tijdelijke contracten, dan valt op dat de meerderheid van het 
personeel (in fte) een vast contract heeft. In 2021 gold dit voor 85,5 procent van het personeel. Dit is een daling 
ten opzichte van 2020: toen had nog 87,5 procent een vast contract. In de periode 2018-2020 steeg het aandeel 
vaste contracten juist langzaam. De daling in het afgelopen jaar kan een gevolg zijn van de uitstroom van 
ouderen, die vaak een vast contract hebben, en de instroom van nieuw personeel, dat over het algemeen eerst 
een tijdelijk contract krijgt. Ook kan het zijn dat meer mensen tijdelijk zijn aangesteld in het kader van het 
Nationaal Programma Onderwijs. 
 
Er zijn ook verschillen tussen functies als het gaat om het aandeel vaste contracten (figuur 11). Het grootste 
aandeel vaste contracten zien we onder het directiepersoneel en leraren: in 2021 had respectievelijk circa 91 
procent en 89 procent een vast contract. Bij beide functies is het aandeel licht gedaald ten opzichte van 2017, 
tussen de 1,5 en 2,5 procent. Het laagste aandeel vaste contracten zien we onder het onderwijsondersteunend 
personeel: zo’n 75 procent heeft in 2021 een vast contract. Bovendien is dit aandeel de afgelopen jaren ook 
relatief sterk gedaald: in 2017 had nog 84 procent van de onderwijsondersteuners een vast contract, in 2020 nog 
bijna 80 procent. Mogelijk hangt deze ontwikkeling samen met de forse stijging van het aantal 
onderwijsondersteuners in de sector en met de besteding van gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs aan 
ondersteunend personeel. 
 

 
28 CBS Statline: Arbeidsdeelname; migratieachtergrond (2022). 
29 Onderwijsinspectie (2022). Staat van het Onderwijs 2022, op: 
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2022/04/13/de-staat-van-het-onderwijs-2022 
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Lichte stijging aandeel personen met  
niet-westerse migratieachtergrond
Het aandeel personen in het primair onderwijs met een niet-
westerse migratieachtergrond is tot en met 2020 bekend. 
In de jaren 2016-2020 is dit aandeel licht gestegen. Had 
in 2016 nog 3,8 procent van het onderwijspersoneel een 
niet-westerse migratieachtergrond, in 2020 gaat het om 
4,7 procent. Wel blijft dit aandeel nog altijd lager dan het 
aandeel personen in de beroepsbevolking met een niet-
westerse migratieachtergrond (12,5%)34.

Sterke stijging aantal zij-instromers in 
het beroep van leraar
Het personeel in het primair onderwijs wordt steeds meer 
divers qua samenstelling. Dit is ook te danken aan een 
stijgend aantal zij-instromers in het beroep van leraar. Hun 
aantal is de afgelopen jaren gestegen van 11 in 2015 naar 
bijna 700 in 2020 en 2021 (exclusief speciaal onderwijs)35. 
Van iedere 6 tot 7 nieuwe leraren is er gemiddeld eentje een 
zij-instromer. 

34 CBS Statline: Arbeidsdeelname; migratieachtergrond (2022).
35 Onderwijsinspectie (2022). Staat van het Onderwijs 2022, op: https://
www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2022/04/13/de-staat-
van-het-onderwijs-2022

Mannen gemiddeld ouder dan vrouwen
Kijken we meer in detail naar de leeftijdsopbouw van 
het personeel, dan valt op dat mannen in alle functies 
gemiddeld iets ouder zijn dan hun vrouwelijke collega’s 
(zie figuur 10). Het grootste verschil zien we bij het 
onderwijsondersteunend personeel. Mannen in deze 
functie zijn in 2021 gemiddeld circa 46 jaar, terwijl de 
gemiddelde leeftijd van vrouwen zo’n 42 jaar is. Onder het 
directiepersoneel is de gemiddelde leeftijd van mannen circa 
52 jaar en die van vrouwen bijna 49 jaar. Het verschil tussen 
mannelijke en vrouwelijke leraren is het kleinst: vrouwen zijn 
in 2021 gemiddeld 42 jaar, hun mannelijke collega’s slechts 
een paar maanden ouder. 

In alle functies zien we zowel onder mannen als vrouwen 
een daling van de gemiddelde leeftijd (zie figuur 10). Dit 
komt mede doordat een groot deel van de ouderen de 
afgelopen jaren de sector heeft verlaten, terwijl er naar 
verhouding meer jongeren de sector instromen. De sterkste 
daling zien we tussen 2017 en 2021 bij mannen die werken 
als onderwijsondersteuner (ruim 4 jaar), terwijl we in 
dezelfde periode slechts een kleine daling zien bij leraressen 
(minder dan een half jaar).

Figuur 10 - Gemiddelde leeftijd personeel (in fte) primair onderwijs
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In het primair onderwijs zijn er, naast verschillen in 
persoonskenmerken, ook verschillen als het gaat om 
baankenmerken. Het gaat dan om onderwerpen zoals het 
aandeel tijdelijke contracten en de aanstellingsomvang van 
het personeel. Kijken we eerst naar het aandeel tijdelijke 
contracten, dan valt op dat een ruime meerderheid van 
het personeel (in fte) een vast contract heeft. In 2021 gold 
dit voor 85,5 procent van het personeel. Dit is een daling 
ten opzichte van 2020: toen had nog 87,5 procent een 
vast contract. In de periode 2018-2020 steeg het aandeel 
vaste contracten juist langzaam. De daling in het afgelopen 
jaar kan een gevolg zijn van de uitstroom van ouderen, 
die vaak een vast contract hebben, en de instroom van 
nieuw personeel, dat over het algemeen eerst een tijdelijk 
contract krijgt. Ook kan het zijn dat meer mensen tijdelijk 
zijn aangesteld in het kader van het Nationaal Programma 
Onderwijs.

Er zijn ook verschillen tussen functies als het gaat om het 
aandeel vaste contracten (figuur 11). Het grootste aandeel 
vaste contracten zien we onder het directiepersoneel en 
leraren: in 2021 had respectievelijk circa 91 procent en 89 
procent een vast contract. Bij beide functies is het aandeel 
licht gedaald ten opzichte van 2017, tussen de 1,5 en 2,5 
procent. Het laagste aandeel vaste contracten zien we onder 
het onderwijsondersteunend personeel: zo’n 75 procent 
heeft in 2021 een vast contract. Bovendien is dit aandeel 
de afgelopen jaren ook relatief sterk gedaald: in 2017 had 
nog 84 procent van de onderwijsondersteuners een vast 
contract, in 2020 nog bijna 80 procent. Mogelijk hangt deze 
ontwikkeling samen met de forse stijging van het aantal 
onderwijsondersteuners in de sector en met de besteding 
van gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs aan 
ondersteunend personeel.

Figuur 11 - Aandeel vaste contracten personeel (in fte) primair onderwijs

Bron: DUO

Aandeel personeel niet in loondienst (PNIL) 
stijgt
Bovenstaande gegevens hebben betrekking op de 
reguliere formatie in het primair onderwijs. Dit betekent dat 
personeel dat niet in loondienst (PNIL) van scholen is, zoals 
uitzendkrachten, gedetacheerden, payrollers en zzp’ers, 
niet wordt meegeteld. Het is onduidelijk hoe deze flexibele 
schil er precies uitziet. Op basis van financiële jaarverslagen 
is wel bekend welk bedrag er jaarlijks door scholen aan 
personeel niet in loondienst wordt uitgegeven . Uit deze 
gegevens blijkt dat de uitgaven aan PNIL’ers in de periode 
2012-2018 meer dan verdubbeld is, van 2 procent naar 
ruim 4 procent van de totale personeelslasten36. Sindsdien 
is het aandeel PNIL weer licht gedaald, naar 3,6 procent 
van de personeelslasten in 2020. Het is onbekend welke 
functies PNIL’ers vervullen. Het zal hierbij deels om leraren 
gaan, maar PNIL’ers kunnen ook andere functies vervullen.

36 Ministerie van OCW (2021). Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren 
po, vo en mbo 2021, op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
rapporten/2021/12/09/trendrapportage-arbeidsmarkt-leraren-po-vo-en-
mbo-2021 
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Naast eerder benoemde verschillen, verschilt ook de aanstellingsomvang van het personeel per functiegroep. 
Directiepersoneel werkt, van alle functies, veruit het meest in voltijd (circa 85 procent). Een meerderheid van de 
leraren en onderwijsondersteuners heeft juist een (kleine of middelgrote) deeltijdbaan (zie figuur 12). Zo’n 14 
procent van de leraren werkt in een kleine deeltijdbaan van 0 tot 0,5 fte, terwijl dit voor circa 23 procent van de 
onderwijsondersteuners geldt. 
 
Ondanks dat een groot deel van het directiepersoneel een voltijdbaan heeft, is dit aandeel de afgelopen jaren wel 
licht gedaald. In 2017 werkte nog 87 procent van het directiepersoneel voltijd, in 2021 is dit minder dan 85 
procent. Tegelijkertijd is directiepersoneel iets vaker in een grote deeltijdbaan (0,5 tot 0,8 fte) gaan werken. Aan 
de andere kant zijn leraren de afgelopen jaren juist iets vaker in een voltijdbaan gaan werken. Dit aandeel steeg 
van 44 procent in 2017 tot ruim 46 procent in 2021, terwijl het aandeel leraren met een kleine deeltijdbaan (0,5 fte 
of minder) daalde van bijna 16 procent tot 13,5 procent. Ook onder onderwijsondersteunend personeel steeg het 
aandeel voltijders in deze periode licht, van ruim 35 procent in 2017 naar ruim 37 procent in 2021, terwijl ook het 
aandeel met een grote deeltijdbaan steeg van bijna 36 procent naar ruim 39 procent. Als gevolg van deze 
ontwikkelingen is de gemiddelde deeltijdfactor van directiepersoneel iets verlaagd, van 0,92 in 2017 naar 0,90 in 
2021, terwijl de gemiddelde deeltijdfactor van onderwijzend en ondersteunend personeel juist iets omhoog is 
gegaan (0,72 naar 0,73 voor onderwijzend personeel; 0,64 naar 0,66 voor ondersteuners). 

 
30 Ministerie van OCW (2021). Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2021, op: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/12/09/trendrapportage-arbeidsmarkt-leraren-po-vo-en-mbo-2021  
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Directiepersoneel werkt vaak voltijd, 
ondersteuners vaak deeltijd
Naast eerder benoemde verschillen, verschilt ook de 
aanstellingsomvang van het personeel per functiegroep. 
Directiepersoneel werkt, van alle functies, veruit het 
meest in voltijd (circa 85 procent). Een meerderheid van 
de leraren en onderwijsondersteuners heeft juist een 
(kleine of middelgrote) deeltijdbaan (zie figuur 12). Zo’n 
14 procent van de leraren werkt in een kleine deeltijdbaan 
van 0 tot 0,5 fte, terwijl dit voor circa 23 procent van de 
onderwijsondersteuners geldt.

Ondanks dat een groot deel van het directiepersoneel 
een voltijdbaan heeft, is dit aandeel de afgelopen jaren 
wel licht gedaald. In 2017 werkte nog 87 procent van 
het directiepersoneel voltijd, in 2021 is dit minder dan 85 
procent. Tegelijkertijd is directiepersoneel iets vaker in een 
grote deeltijdbaan (0,5 tot 0,8 fte) gaan werken. Aan de 
andere kant zijn leraren de afgelopen jaren juist iets vaker 
in een voltijdbaan gaan werken. Dit aandeel steeg van 
44 procent in 2017 tot ruim 46 procent in 2021, terwijl 
het aandeel leraren met een kleine deeltijdbaan (0,5 fte of 
minder) daalde van bijna 16 procent tot 13,5 procent. Ook 
onder onderwijsondersteunend personeel steeg het aandeel 
voltijders in deze periode licht, van ruim 35 procent in 2017 
naar ruim 37 procent in 2021, terwijl ook het aandeel met 
een grote deeltijdbaan steeg van bijna 36 procent naar 
ruim 39 procent. Als gevolg van deze ontwikkelingen is 
de gemiddelde deeltijdfactor van directiepersoneel iets 
verlaagd, van 0,92 in 2017 naar 0,90 in 2021, terwijl 
de gemiddelde deeltijdfactor van onderwijzend en 
ondersteunend personeel juist iets omhoog is gegaan (0,72 
naar 0,73 voor onderwijzend personeel; 0,64 naar 0,66 voor 
ondersteuners).

Figuur 12 - Aanstellingsomvang personeel (in personen) primair onderwijs, 2021
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Vrouwen werken vaak in deeltijd 
Kijken we tot slot naar de verschillen tussen mannen en vrouwen, dan valt op dat vrouwen overwegend in deeltijd 
werken, terwijl hun mannelijke collega’s vaker een voltijdbaan hebben (zie figuur 13). In 2020 werkte ruim 81 
procent van de vrouwen in deeltijd, terwijl ruim 42 procent van de mannen in deeltijd werkte. Wel werken jonge 
vrouwen (35-minners) relatief vaak voltijd. Na deze groep hebben vrouwen in de leeftijd van 55 jaar en ouder 
relatief vaak een voltijdbaan. Daarentegen werken vrouwen tussen de 35 en 55 jaar overwegend in een 
deeltijdbaan. Bij mannen zien we minder verschillen tussen de leeftijdsgroepen. Wel valt op dat vooral mannen 
onder de 25 jaar relatief vaak in deeltijd werken. Voor alle andere leeftijdsgroepen ligt het aandeel mannen met 
een voltijdbaan rond de 60 procent. 
  
Figuur 13 Leeftijdspiramide personeel (in personen) primair onderwijs, 2020 
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uitstroom van personeel in de sector, dan wordt dit patroon bevestigd. De instroom van personeel is in de periode 
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Vrouwen werken vaak in deeltijd
Kijken we tot slot naar de verschillen tussen mannen 
en vrouwen, dan valt op dat vrouwen overwegend in 
deeltijd werken, terwijl hun mannelijke collega’s vaker 
een voltijdbaan hebben (zie figuur 13). In 2020 werkte 
ruim 81 procent van de vrouwen in deeltijd, terwijl 
ruim 42 procent van de mannen in deeltijd werkte. Wel 
werken jonge vrouwen (35-minners) relatief vaak voltijd. 
Na deze groep hebben vrouwen in de leeftijd van 55 
jaar en ouder relatief vaak een voltijdbaan. Daarentegen 
werken vrouwen tussen de 35 en 55 jaar overwegend in 
een deeltijdbaan. Bij mannen zien we minder verschillen 
tussen de leeftijdsgroepen. Wel valt op dat vooral mannen 
onder de 25 jaar relatief vaak in deeltijd werken. Voor alle 
andere leeftijdsgroepen ligt het aandeel mannen met een 
voltijdbaan rond de 60 procent.

Figuur 13 - Leeftijdspiramide personeel (in personen) primair onderwijs, 2020 

Bron: Ministerie van BZK
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2016-2019 sterk gestegen, terwijl de uitstroom van personeel juist daalde (zie figuur 14). In 2020 is deze trend 
echter omgekeerd: de instroom daalde weer en de uitstroom steeg licht. Desondanks steeg tussen 2016 en 2020 
het aantal jaarlijks instromende personen van bijna 10.800 personen tot ruim 14.200 personen, een toename van 
bijna 76 procent. In dezelfde periode is de jaarlijkse uitstroom van personeel ruim 2,5 procent afgenomen, van 
ruim 12.000 personen in 2016 tot ruim 11.700 personen in 2020. Ook in 2020 komt de instroom (ruim 14.200 
personen) dus boven de uitstroom (ruim 11.700 personen) uit. 
 
Figuur 14 Ontwikkeling in- en uitstroom personeel primair onderwijs31

 
Bron: Ministerie van BZK 

 
Vooral jongeren stromen in 
De ontwikkeling van de in- en uitstroom in het primair onderwijs verschilt per leeftijdscategorie. In 2020 bestaat 
een groot gedeelte van het instromend personeel uit jongeren (zie figuur 15). Ruim 29 procent van de 
instromende personen is dit jaar jonger dan 25 jaar. Vervolgens daalt het aantal instromers per hogere 
leeftijdscategorie, wat betekent dat slechts een beperkt deel van de instromende personen 55 jaar of ouder is (8 
procent). Wel zien we de afgelopen jaren verhoudingsgewijs iets meer ouderen de sector instromen, wat in lijn is 
met de sterke toename van zij-instromers in het beroep. Zij hebben vaak al een andere carrière achter de rug, 
alvorens zij in het primair onderwijs komen werken. Als we kijken naar de uitstroom, dan zien we dat het grootste 
deel van het uitstromend personeel bestaat uit 55-plussers, namelijk ruim 51 procent. Een groot deel van deze 
groep verlaat de sector vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, maar personeel kan ook om 
andere redenen besluiten de sector te verlaten. Ook valt op dat, na de 55-plussers, de meeste uitstromende 
personen tussen de 25 en 45 jaar zijn: beide groepen vertegenwoordigen ruim 15 procent van de uitstroom. 
 
Kijken we vervolgens naar de instroom naar geslacht, dan zien we dat het grootste deel van de instromende 
personen in 2020 vrouw is (zo’n 80 procent). Gezien de feminisering in het primair onderwijs is dit geen 
verrassende ontwikkeling. Wel vertoont het aandeel vrouwen dat instroomt een licht dalende trend: in 2017 was 
nog zo’n 83 procent van de instroom vrouw. Zoals verwacht, bestaat ook het grootste deel van de uitstroom in 
2020 uit vrouwen (ruim 78 procent). Het aandeel uitstromende vrouwen is de afgelopen jaar geleidelijk gestegen: 
in 2017 kwam de uitstroom van vrouwen nog uit op ruim 77 procent. 
 

 
31 Instroom betreft het aantal nieuwe werknemers dat gedurende het verslagjaar in dienst is getreden in de sector. Instroom bij 
een andere werkgever in dezelfde sector wordt niet als instroom geteld. Een persoon wordt alleen tot instroom gerekend als 
deze meer dan 182 dagen in dienst is (geweest). Uitstroom betreft het aantal werknemers in dienst die in het verslagjaar de 
sector hebben verlaten. Overgang naar een andere werkgever binnen dezelfde sector wordt niet als uitstroom geteld. Een 
persoon wordt alleen tot uitstroom gerekend als deze meer dan 182 dagen in dienst is (geweest). 
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Eerder zagen we dat de werkgelegenheid in het primair 
onderwijs de afgelopen jaren is toegenomen, maar tussen 
2019 en 2020 niet zo hard steeg als in de jaren ervoor. 
Kijken we naar de ontwikkeling van de in- en uitstroom van 
personeel in de sector, dan wordt dit patroon bevestigd. De 
instroom van personeel is in de periode 2016-2019 sterk 
gestegen, terwijl de uitstroom van personeel juist daalde 
(zie figuur 14). In 2020 is deze trend echter omgekeerd: 
de instroom daalde weer en de uitstroom steeg licht. 
Desondanks steeg tussen 2016 en 2020 het aantal jaarlijks 
instromende personen van bijna 10.800 personen tot ruim 
14.200 personen, een toename van bijna 32 procent. In 
dezelfde periode is de jaarlijkse uitstroom van personeel 
2,5 procent afgenomen, van ruim 12.000 personen in 2016 
tot ruim 11.700 personen in 2020. Ook in 2020 komt de 
instroom (ruim 14.200 personen) dus boven de uitstroom 
(ruim 11.700 personen) uit.

Figuur 14 - Ontwikkeling in- en uitstroom personeel primair onderwijs37  

Bron: Ministerie van BZK

37 Instroom betreft het aantal nieuwe werknemers dat gedurende het 
verslagjaar in dienst is getreden in de sector. Instroom bij een andere 
werkgever in dezelfde sector wordt niet als instroom geteld. Een persoon 
wordt alleen tot instroom gerekend als deze meer dan 182 dagen in 
dienst is (geweest). Uitstroom betreft het aantal werknemers in dienst die 
in het verslagjaar de sector hebben verlaten. Overgang naar een andere 
werkgever binnen dezelfde sector wordt niet als uitstroom geteld. Een 
persoon wordt alleen tot uitstroom gerekend als deze meer dan 182 dagen 
in dienst is (geweest).
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Vooral jongeren stromen in
De ontwikkeling van de in- en uitstroom in het primair 
onderwijs verschilt per leeftijdscategorie. In 2020 
bestaat een groot gedeelte van het instromend personeel 
uit jongeren (zie figuur 15). Ruim 29 procent van de 
instromende personen is in 2020 jonger dan 25 jaar. 
Vervolgens daalt het aantal instromers per hogere 
leeftijdscategorie, wat betekent dat een beperkt deel van de 
instromende personen 55 jaar of ouder is (8 procent). Wel 
zien we de afgelopen jaren verhoudingsgewijs iets meer 
ouderen de sector instromen, wat in lijn is met de sterke 
toename van zij-instromers in het beroep. Zij hebben vaak 
al een carrière gemaakt in een andere sector, alvorens zij 
in het primair onderwijs komen werken. Als we kijken naar 
de uitstroom, dan zien we dat het grootste deel van het 
uitstromend personeel bestaat uit 55-plussers, namelijk ruim 
51 procent. Een groot deel van deze groep verlaat de sector 
vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, 
maar personeel kan ook om andere redenen besluiten de 
sector te verlaten. Ook valt op dat, na de 55-plussers, de 
meeste uitstromende personen tussen de 25 en 45 jaar zijn: 
beide groepen vertegenwoordigen ruim 15 procent van de 
uitstroom.

Kijken we vervolgens naar de instroom naar geslacht, 
dan zien we dat het grootste deel van de instromende 
personen in 2020 vrouw is (zo’n 80 procent). Gezien de 
feminisering in het primair onderwijs is dit geen verrassende 
ontwikkeling. Wel vertoont het aandeel vrouwen dat 
instroomt een licht dalende trend: in 2017 was nog zo’n 83 
procent van de instroom vrouw. Zoals verwacht, bestaat 
ook het grootste deel van de uitstroom in 2020 uit vrouwen 
(ruim 78 procent). Het aandeel uitstromende vrouwen is 
de afgelopen jaar geleidelijk gestegen: in 2017 kwam de 
uitstroom van vrouwen nog uit op ruim 77 procent.

Figuur 15 - In- en uitstroom primair onderwijs naar leeftijd, 2020

 

Bron: Ministerie van BZK

 

31 
 

Figuur 15 In- en uitstroom primair onderwijs naar leeftijd, 2020 

 
Bron: Ministerie van BZK 

 
Leraren wisselen vaker van school 
Als we inzoomen op leraren in het primair onderwijs, zien we dat mobiliteit binnen de sector veel groter is dan 
mobiliteit naar andere sectoren. Een deel van de leraren stapt over naar een andere school binnen hetzelfde 
schoolbestuur, een deel kiest er in dit geval voor over te stappen naar een ander schoolbestuur. In de periode 
2015-2019 steeg de mobiliteit van leraren tussen besturen. Waar in het schooljaar 2015-2016 nog ongeveer 3 
procent van de leraren naar een ander bestuur overstapte, gold dat in 2018-2019 voor bijna 5 procent. In 2019-
2020 lijkt de mobiliteit tussen besturen echter weer af te nemen: slechts 3,6 procent wisselde van bestuur. 
 
De mobiliteit van leraren kent een regionale component: met name de relatief grote uitstroom van leraren uit de 
G5 naar andere gemeenten valt in dit kader op. Jaarlijks vertrekken meer leraren uit de G5 dan dat er instromen. 
Zowel de uitstroom van de G5 naar andere gemeenten als de instroom in de G5, is in de periode 2017-2019 sterk 
toegenomen en daarna weer gedaald. Dit patroon was echter sterker voor de uitstroom dan voor de instroom, 
waardoor het netto-effect een relatief grote uitstroom uit de G5 is geweest 32. 
 
3.7 Vacatures 

In het schooljaar 2020-2021 waren er in totaal ongeveer 14.100 vacatures in het primair onderwijs (zie figuur 16). 
Samen zijn deze vacatures goed voor bijna 9.400 fte. Dit is een grote stijging ten opzichte van 2019-2020, toen er 
ongeveer 11.070 vacatures (ruim 7.500 fte) uitstonden. Het grootste deel van deze vacatures, bijna driekwart, is 
gericht op het basisonderwijs. Toch is de vacature-intensiteit – het aantal vacatures afgezet tegen het aantal 
werkzame personen in de sector – in het basisonderwijs (circa 6 procent) lager dan in het speciaal onderwijs 
(ruim 8 procent). Dit is vooral te wijten aan een hogere vacature-intensiteit voor leraren in het speciaal onderwijs; 
voor ondersteuners en directiepersoneel verschilt de vacature-intensiteit tussen het basisonderwijs en het 
speciaal onderwijs minder dan een procentpunt. 
 
Meeste vacatures voor leraren 
In de meeste vacatures in het primair onderwijs wordt gezocht naar een leraar. In het schooljaar 2020-2021 
waren er in totaal ruim 9.400 vacatures voor leraren (circa 6.250 fte). Voor directiepersoneel stonden in 2020-
2021 de minste vacatures uit: ruim 750 vacatures (ruim 550 fte). In circa 3.600 vacatures (2.380 fte) werd gezocht 
naar onderwijsondersteunend personeel. 

 
32 Ministerie van OCW (2021). Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2021, op: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/12/09/trendrapportage-arbeidsmarkt-leraren-po-vo-en-mbo-2021  
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Leraren wisselen vaker van school
Als we inzoomen op leraren in het primair onderwijs, 
zien we dat mobiliteit binnen de sector veel groter is dan 
mobiliteit naar andere sectoren. Een deel van de leraren 
stapt over naar een andere school binnen hetzelfde 
schoolbestuur, een deel kiest er in dit geval voor over te 
stappen naar een ander schoolbestuur. In de periode 2015-
2019 steeg de mobiliteit van leraren tussen besturen. Waar 
in het schooljaar 2015-2016 nog ongeveer 3 procent van 
de leraren naar een ander bestuur overstapte, gold dat in 
2018-2019 voor bijna 5 procent. In 2019-2020 lijkt de 
mobiliteit tussen besturen echter weer af te nemen: slechts 
3,6 procent wisselde van bestuur.

De mobiliteit van leraren kent een regionale component: 
met name de relatief grote uitstroom van leraren uit de G5 
(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere) naar 
andere gemeenten valt in dit kader op. Jaarlijks vertrekken 
meer leraren uit de G5 dan dat er instromen. Zowel de 
uitstroom van de G5 naar andere gemeenten als de instroom 
in de G5, is in de periode 2017-2019 sterk toegenomen en 
daarna weer gedaald. Dit patroon was echter sterker voor 
de uitstroom dan voor de instroom, waardoor het netto-
effect een relatief grote uitstroom uit de G5 is geweest 38.
 

38 Ministerie van OCW (2021). Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren 
po, vo en mbo 2021, op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
rapporten/2021/12/09/trendrapportage-arbeidsmarkt-leraren-po-vo-en-
mbo-2021 
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Tekort aan personeel uit zich niet altijd in een vacature. 
Soms lossen scholen een tekort aan geschikt personeel 
noodgedwongen op een andere manier op, bijvoorbeeld 
door klassen op te splitsen of onbevoegden voor de klas 
te zetten. In 2021 zijn de personeelstekorten in het primair 
onderwijs, inclusief verborgen tekorten, voor het eerst 
landelijk in beeld gebracht. Uit dit onderzoek bleek dat 
landelijk 9.100 fte aan leraren niet kan worden ingevuld. 
Dit komt neer op 9,1 procent van de werkgelegenheid. In 
de G5 is het tekort zelfs groter: circa 14 procent van de 
werkgelegenheid. Het landelijk tekort aan schoolleiders 
komt neer op ongeveer 1.100 fte, of bijna 13 procent van de 
werkgelegenheid. De grootste tekorten komen voor in het 
westen van het land, in het speciaal onderwijs en op scholen 
met een hoge schoolweging39. 

39 Centerdata (2021). Personeelstekorten primair onderwijs – peildatum 1 
oktober 2021, op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/rapporten/2021/12/14/
eindrapport-personeelstekorten-primair-onderwijs-peildatum-1-
oktober-2021
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In het schooljaar 2020-2021 waren er in totaal ongeveer 
14.100 vacatures in het primair onderwijs (zie figuur 16). 
Samen zijn deze vacatures goed voor bijna 9.400 fte. Dit 
is een grote stijging ten opzichte van 2019-2020, toen er 
ongeveer 11.070 vacatures (ruim 7.500 fte) uitstonden. 
Het grootste deel van deze vacatures, bijna driekwart, 
is gericht op het basisonderwijs. Toch is de vacature-
intensiteit – het aantal vacatures afgezet tegen het aantal 
werkzame personen in de sector – in het basisonderwijs 
(circa 6 procent) lager dan in het speciaal onderwijs (ruim 
8 procent). Dit is vooral te wijten aan een hogere vacature-
intensiteit voor leraren in het speciaal onderwijs; voor 
ondersteuners en directiepersoneel verschilt de vacature-
intensiteit tussen het basisonderwijs en het speciaal 
onderwijs minder dan een procentpunt.

Meeste vacatures voor leraren
In de meeste vacatures in het primair onderwijs wordt 
gezocht naar een leraar. In het schooljaar 2020-2021 
waren er in totaal ruim 9.400 vacatures voor leraren (circa 
6.260 fte). Voor directiepersoneel stonden in 2020-2021 
de minste vacatures uit: ruim 760 vacatures (560 fte). 
In circa 3.610 vacatures (2.380 fte) werd gezocht naar 
onderwijsondersteunend personeel.
Dat er in een meerderheid van vacatures gezocht wordt 
naar een leraar is geen bijzondere constatering: een ruime 
meerderheid van het personeel heeft een onderwijsgevende 
functie. Kijken we echter naar de vacature-intensiteit, 
dan zien we iets opvallends. De vacature-intensiteit voor 
onderwijsondersteunend personeel (ruim 8 procent) en 
directiepersoneel (circa 7 procent) is in 2020-2021 hoger 
dan die van leraren (bijna 7 procent). Vervanging is de 
meest genoemde reden voor het ontstaan van een vacature, 
gevolgd door uitbreiding van de formatie. 

Figuur 16 - Aantal vacatures primair onderwijs, 2020/2021

Bron: Ecorys & Dialogic
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Dat er in een meerderheid van vacatures gezocht wordt naar een leraar is geen bijzondere constatering: een 
ruime meerderheid van het personeel heeft een onderwijsgevende functie. Kijken we echter naar de vacature-
intensiteit, dan zien we iets opvallends. De vacature-intensiteit voor onderwijsondersteunend personeel (ruim 8 
procent) en directiepersoneel (circa 7 procent) is in 2020-2021 hoger dan die van leraren (bijna 7 procent). 
Vervanging is de meest genoemde reden voor het ontstaan van een vacature, gevolgd door uitbreiding van de 
formatie. 
 
Figuur 16 Aantal vacatures primair onderwijs, 2020/2021 

 
Bron: Ecorys & Dialogic 

Aantal vacatures voor onderwijsondersteunend personeel sterk gestegen 
Het aantal vacatures in het primair onderwijs is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit zien we bij alle functies 
(zie figuur 17). Toch zien we ook verschillen tussen de functies. Vooral het aantal vacatures voor 
onderwijsondersteunend personeel is fors gestegen: het aantal gevraagde fte’s is in een jaar tijd met 85 
indexpunt toegenomen. Ook het aantal vacatures voor leraren en directiepersoneel steeg het afgelopen jaar 
weer, terwijl het in de jaren daarvoor nog licht daalde. 
 
Figuur 17 Ontwikkeling aantal vacatures (in fte) primair onderwijs (index: 2016-2017 = 100) 

 
Bron: Ecorys & Dialogic 

Meeste vacatures in het westen 
Het aantal vacatures is niet evenredig verdeeld over het land. Uit figuur 18 blijkt dat veruit de meeste vacatures in 
het westen zijn. Dit geldt voor leraren (ruim 73 procent), voor onderwijsondersteuners (bijna 57 procent) en voor 
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het directiepersoneel (ruim 60 procent). In het noorden en zuiden van het land zijn in deze periode de minste 
vacatures uitgezet. Eén van de redenen hiervoor is de verdeling van de werkgelegenheid in Nederland: in het 
westen is naar verhouding veel werkgelegenheid. De verdeling van het aantal vacatures laat ook zien waar de 
grootste knelpunten zitten in de tekortproblematiek. In het noorden zijn er voornamelijk vacatures voor 
onderwijsondersteunend personeel, in het westen relatief veel vacatures voor leraren. 
 
Figuur 18 Onderverdeling vacatures primair onderwijs naar regio, 2019/2020 

 
Bron: Ecorys & Dialogic 

 
Vaak aanstellingsomvang van meer dan 0,8 fte 
In een groot deel van de vacatures wordt een baan aangeboden voor meer dan 0,8 fte. Opvallend genoeg wordt 
deze categorie niet opgevolgd door banen tussen 0,6 en 0,8 fte, maar door banen tussen 0,4 en 0,6 fte. Dit zien 
we bij alle functies. In directievacatures wordt het meest vaak een baan voor meer dan 0,8 fte aangeboden (ruim 
63 procent), gevolgd door leraren (bijna 46 procent) en onderwijsondersteuners (ruim 44 procent). Voor alle drie 
de functies betekent dit een stijging ten opzichte van de voorgaande meting. 
 
Kijken we naar het type contract dat wordt aangeboden, dan zien we een groot verschil met voorgaande 
metingen. Leraren krijgen in de meest recente meting bij 25 procent van de nieuwe aanstellingen een vast 
contract aangeboden. In 2019-2020 was dit nog 38 procent, in het schooljaar 2018-2019 slechts 18 procent. Ook 
bij het onderwijsondersteunend personeel zien we een schommeling in vaste contracten: van 26 procent in 2018-
2019 naar 53 procent in 2019-2020 naar 33 procent in de meest recente meting. Onder directieleden varieerde dit 
aantal van 54 procent in 2018-2019 naar 70 procent in 2019-2020 naar 64 procent in het afgelopen jaar. 
 
Vacatures voor leraren vaak moeilijk vervulbaar 
Vacatures voor leraren worden door werkgevers in 51 procent van de gevallen als moeilijk vervulbaar 
bestempeld. Dit aandeel is fors hoger dan bij het directiepersoneel en onderwijsondersteuners (respectievelijk 15 
en 27 procent). Het tekort aan kandidaten is de belangrijkste reden voor moeilijk vervulbare vacatures. Bij 
onderwijsondersteuners en directiepersoneel wordt een gebrek aan ervaring van de kandidaten als belangrijke 
reden genoemd. 
 
Verborgen tekorten 
Tekort aan personeel uit zich niet altijd in een vacature. Soms lossen scholen een tekort aan geschikt personeel 
noodgedwongen op een andere manier op, bijvoorbeeld door klassen op te splitsen of onbevoegden voor de klas 
te zetten. In 2021 zijn de personeelstekorten in het primair onderwijs, inclusief verborgen tekorten, voor het eerst 
landelijk in beeld gebracht. Uit dit onderzoek bleek dat landelijk 9.100 fte aan leraren niet kan worden ingevuld. 
Dit komt neer op 9,1 procent van de werkgelegenheid. In de G5 is het tekort zelfs groter: circa 14 procent van de 
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Aantal vacatures voor 
onderwijsondersteunend personeel  
sterk gestegen
Het aantal vacatures in het primair onderwijs is de afgelopen 
jaren sterk toegenomen. Dit zien we bij alle functies (zie 
figuur 17). Toch zien we ook verschillen tussen de functies. 
Vooral het aantal vacatures voor onderwijsondersteunend 
personeel is fors gestegen: het aantal gevraagde fte’s is 
in een jaar tijd met 85 indexpunt toegenomen. Ook het 
aantal vacatures voor leraren en directiepersoneel steeg het 
afgelopen jaar weer, terwijl het in de jaren daarvoor nog 
licht daalde.

Figuur 17 -  Ontwikkeling aantal vacatures (in fte) primair onderwijs  

(index: 2016-2017 = 100)

 

Bron: Ecorys & Dialogic

Meeste vacatures in het Westen
Het aantal vacatures is niet evenredig verdeeld over het 
land. Uit figuur 18 blijkt dat veruit de meeste vacatures in 
het westen zijn. Dit geldt voor leraren (ruim 73 procent), 
voor onderwijsondersteuners (bijna 57 procent) en voor 
het directiepersoneel (ruim 60 procent). In het noorden en 
zuiden van het land zijn in deze periode de minste vacatures 
uitgezet. Eén van de redenen hiervoor is de verdeling van 
de werkgelegenheid in Nederland: in het westen is naar 
verhouding veel werkgelegenheid. De verdeling van het 
aantal vacatures laat ook zien waar de grootste knelpunten 
zitten in de tekortproblematiek. In het noorden zijn er 
voornamelijk vacatures voor onderwijsondersteunend 
personeel, in het westen relatief veel vacatures voor leraren.

Figuur 18 - Onderverdeling vacatures primair onderwijs naar regio, 2020/2021

 

Bron: Ecorys & Dialogic
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Figuur 17 Ontwikkeling aantal vacatures (in fte) primair onderwijs (index: 2016-2017 = 100) 

 
Bron: Ecorys & Dialogic 

Meeste vacatures in het westen 
Het aantal vacatures is niet evenredig verdeeld over het land. Uit figuur 18 blijkt dat veruit de meeste vacatures in 
het westen zijn. Dit geldt voor leraren (ruim 73 procent), voor onderwijsondersteuners (bijna 57 procent) en voor 
het directiepersoneel (ruim 60 procent). In het noorden en zuiden van het land zijn in deze periode de minste 
vacatures uitgezet. Eén van de redenen hiervoor is de verdeling van de werkgelegenheid in Nederland: in het 
westen is naar verhouding veel werkgelegenheid. De verdeling van het aantal vacatures laat ook zien waar de 
grootste knelpunten zitten in de tekortproblematiek. In het noorden zijn er voornamelijk vacatures voor 
onderwijsondersteunend personeel, in het westen relatief veel vacatures voor leraren. 
 
Figuur 18 Onderverdeling vacatures primair onderwijs naar regio, 2019/2020 

 
Bron: Ecorys & Dialogic 

 
Vaak aanstellingsomvang van meer dan 0,8 fte 
In een groot deel van de vacatures wordt een baan aangeboden voor meer dan 0,8 fte. Opvallend genoeg wordt 
deze categorie niet opgevolgd door banen tussen 0,6 en 0,8 fte, maar door banen tussen 0,4 en 0,6 fte. Dit zien 
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Vaak aanstellingsomvang van meer dan 0,8 fte
In een groot deel van de vacatures wordt een baan 
aangeboden voor meer dan 0,8 fte. Opvallend genoeg 
wordt deze categorie niet opgevolgd door banen tussen 0,6 
en 0,8 fte, maar door banen tussen 0,4 en 0,6 fte. Dit zien 
we bij alle functies. In directievacatures wordt het meest 
vaak een baan voor meer dan 0,8 fte aangeboden (ruim 
63 procent), gevolgd door leraren (bijna 46 procent) en 
onderwijsondersteuners (ruim 44 procent). Voor alle drie 
de functies betekent dit een stijging ten opzichte van de 
voorgaande meting.

Kijken we naar het type contract dat wordt aangeboden, 
dan zien we een groot verschil met voorgaande metingen. 
Leraren krijgen in de meest recente meting bij 25 
procent van de nieuwe aanstellingen een vast contract 
aangeboden. In 2019-2020 was dit nog 38 procent, 
in het schooljaar 2018-2019 slechts 18 procent. Ook 
bij het onderwijsondersteunend personeel zien we een 
schommeling in vaste contracten: van 26 procent in 2018-
2019 naar 53 procent in 2019-2020 naar 33 procent in 
de meest recente meting. Onder directieleden varieerde dit 
aantal van 54 procent in 2018-2019 naar 70 procent in 
2019-2020 naar 64 procent in het afgelopen jaar.

Vacatures voor leraren vaak moeilijk 
vervulbaar
Vacatures voor leraren worden door werkgevers in 51 
procent van de gevallen als moeilijk vervulbaar bestempeld. 
Dit aandeel is fors hoger dan bij het directiepersoneel en 
onderwijsondersteuners (respectievelijk 15 en 27 procent). 
Het tekort aan kandidaten is de belangrijkste reden voor 
moeilijk vervulbare vacatures. Bij onderwijsondersteuners 
en directiepersoneel wordt een gebrek aan ervaring van de 
kandidaten als belangrijke reden genoemd.

Samenvatting en conclusie

Context2

Inleiding1

Vraag naar personeel3

Sociale zekerheid & verzuim5

Aanbod aan personeel4

Bijlage8

De arbeidsmarkt  
in beeld

Verwachtingen voor de toekomst7

     HRM-beleid6



4. Aanbod aan personeel

54 -  Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2022

Samenvatting en conclusie

Context2

Inleiding1

Vraag naar personeel3

Sociale zekerheid & verzuim5

Aanbod aan personeel4

Bijlage8

De arbeidsmarkt  
in beeld

Verwachtingen voor de toekomst7

     HRM-beleid6
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Het aanbod aan nieuwe leraren bestaat voor een groot deel 
uit afgestudeerden van de pabo. De pabo speelt daardoor 
een belangrijke rol op de arbeidsmarkt voor leraren. 

In dit hoofdstuk brengen we eerst in kaart hoeveel 
pabostudenten er zijn en wie de opleiding met succes 
afronden40. Ook kijken we naar de tevredenheid en 
begeleiding van startende leraren en hun loopbaan binnen 
of buiten het onderwijs. Naast de pabo gaan we ook in 
op andere opleidingen die relevant zijn voor het primair 
onderwijs, zoals de mbo-opleiding tot onderwijsassistent en 
associate degree voor leraarondersteuner. 

Dit hoofdstuk gaat slechts deels in op het aanbod aan 
personeel in andere functies, zoals onderwijsondersteunend 
personeel. Hier bestaan over het algemeen geen exclusieve 
opleidingen voor. Een HRM-medewerker kan met zijn of 
haar vooropleiding bijvoorbeeld ook in andere sectoren actief 
zijn. Dit maakt het moeilijk om het potentiële aanbod aan 
personeel voor deze functies in kaart te brengen. 
 
 

40 Deze gegevens zijn exclusief de opleiding ITEPS (International teacher 
education for primary schools).

Samenvatting 
De instroom van nieuwe studenten aan de pabo 
neemt, afgezien van de piek in 2020 als gevolg van de 
coronapandemie, geleidelijk toe. Kozen in 2017 nog zo’n 
4.300 studenten voor deze opleiding, in 2021 is dit aantal 
gestegen tot circa 5.300 studenten. Een toename van 
ongeveer 23 procent. Ten opzichte van de piek van 2020 is 
de instroom echter met ruim 22 procent afgenomen. 

Het aantal voltijdsstudenten aan pabo nam de afgelopen 
vijf jaar met ruim 10 procent toe. Vooral de deeltijdopleiding 
en duale opleiding winnen aan populariteit. Het aantal 
instromers in de duale opleiding is in deze periode met 
zo’n 90 procent gestegen. Net als voorgaande jaren blijft 
de diversiteit op de pabo beperkt: van alle studenten die in 
2021 met de pabo zijn gestart, is circa 76 procent vrouw.

Het aantal studenten dat de pabo met succes afrondt, 
is de afgelopen twee jaar stabiel met ongeveer 3.800 
gediplomeerden per jaar. Paboafgestudeerden zijn over het 
algemeen redelijk tevreden over hun opleiding. In 2021 gaf 
zo’n 67 procent aan tevreden te zijn.

Door de krapte op de arbeidsmarkt zien we een forse 
stijging van het aandeel paboafgestudeerden dat één 
jaar na afstuderen in het onderwijs werkt. Van alle 
afgestudeerden uit cohort 2015 werkte 76 procent na één 
jaar in het onderwijs, onder afgestudeerden uit cohort 2019 
is dit aandeel gestegen tot 88 procent. Afgestudeerden 
combineren een baan in het onderwijs bovendien minder 
vaak met een andere baan. Ook zien we dat afgestudeerden 
vaker een grote baan van 0,8 fte of meer hebben en 
vaker een vast contract hebben. Pas afgestudeerden zijn 
overwegend tevreden met hun baan in het onderwijs. 
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 4.1  Instroom paboDe inhoud van hun baan en het werken in het onderwijs 
beoordelen zij gemiddeld met een acht. Startende leraren 
krijgen de afgelopen jaren vaker begeleiding. Van de 
afgestudeerden uit cohort 2016 ontving 83 procent 
begeleiding, onder afgestudeerden uit cohort 2020 is dit 
aandeel gestegen tot 89 procent. Ook wordt de begeleiding 
vaker actief aangeboden. 

Naast de pabo zijn ook andere opleidingen belangrijk voor 
de arbeidsmarkt van het primair onderwijs. Hier zien we dat 
met name de instroom in de opleiding tot onderwijsassistent 
blijft stijgen. Ook onderwijsgerelateerde associate degrees 
worden steeds populairder. Dit geldt daarentegen niet voor 
de masteropleidingen.

De sterke stijging van het aantal inschrijvingen aan de pabo 
in 2020 zet in 2021 niet door. Startten er in 2020 nog 6.845 
studenten met de pabo, in 2021 daalt dit aantal weer tot 
5.311 studenten. Dit komt neer op een afname van ruim 
22 procent. Wel blijft de instroom van nieuwe studenten, 
los van de piek in 2020, de afgelopen jaren geleidelijk 
toenemen. Een mogelijke verklaring voor de piek in 2020 is 
dat mensen in onzekere economische tijden, onder andere 
vanwege de coronapandemie, eerder kiezen voor een studie 
met een hoge baanzekerheid, zoals de pabo. In 2021 trok de 
arbeidsmarkt aan, mogelijk verklaart dit waarom het aantal 
paboinschrijvingen weer daalt.

Populariteit deeltijd- en duale pabo zet door
Het aantal studenten dat kiest voor de pabo is het afgelopen 
jaar bij alle opleidingsvormen (voltijd, deeltijd en duaal) 
afgenomen. Toch blijven de deeltijd- en duale vorm in 
vergelijking met een aantal jaar geleden relatief populair. 
Het aantal studenten dat kiest voor een deeltijdopleiding 
is toegenomen van 527 in 2017 tot 1.002 in 2021, een 
toename van 90 procent. De instroom aan de duale 
opleiding nam in dezelfde periode toe van 21 tot 146 
studenten.

Bovenstaande ontwikkeling zorgt ervoor dat de verhouding 
tussen de drie opleidingsvormen de afgelopen jaren is 
veranderd. Koos in 2017 nog ruim 87 procent van de 
instromende pabostudenten voor een voltijdopleiding, in 
2019-2021 is dit aandeel gedaald tot ruim 78 procent. 
Gelijktijdig steeg het aandeel studenten dat kiest voor de 
deeltijdopleiding van ruim 12 naar bijna 19 procent. In de 
jaren 2019 tot en met 2021 koos ongeveer 3 procent van de 
studenten voor een duale opleiding, in 2017 was dit aandeel 
minder dan een half procent.
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mannelijke als vrouwelijke instromers na de piek van vorig jaar gedaald. Er stroomden toen bijna 1.690 mannen 
en circa 5.160 vrouwen in op de pabo. 
 
Kijken we naar de verhouding tussen mannen en vrouwen, dan zien we slechts kleine veranderingen. De 
afgelopen jaren is het aandeel mannen dat kiest voor de pabo licht gedaald, van bijna 26 procent in 2017 tot ruim 
24 procent in 2021 (zie figuur 20). 
 
Figuur 20 Ontwikkeling instroom pabo naar geslacht 

 
Bron: DUO 
 
4.2 Uitval pabo 

De uitval van eerstejaars pabo-studenten is in het studiejaar 2019-2020 licht gestegen, van ruim 9 naar ruim 13 
procent van de eerstejaars36. Over het algemeen schommelt de uitval sinds 2015 rond dit niveau. Voorheen was 
de uitval hoger: in het studiejaar 2014-2015 had de pabo nog te kampen met 21 procent uitval in het eerste jaar. 
De invoer van strengere vooropleidingseisen lijkt voor een stabiele, lagere uitval te hebben gezorgd37. 
 
4.3 Aantal diploma’s 

Het aantal studenten dat een pabo-diploma haalt, is de afgelopen jaren vrij stabiel. Jaarlijks komt het aantal 
gediplomeerden rond de 3.800 personen uit (zie figuur 21). Wel zijn er in de periode 2016-2020 enkele 
uitschieters naar boven en beneden: het hoogste aantal gediplomeerden zien we in 2017 (ruim 3.960), het 
laagste aantal in 2018 (zo’n 3.610). 
 
Bij de instroom van studenten zagen we al dat de deeltijd- en duale pabo populairder geworden zijn. Dit beeld 
zien we ook terug als we kijken naar de gediplomeerden. Het aantal gediplomeerden aan de deeltijdopleiding is 
tussen 2016 en 2020 gestegen van 679 personen naar 877 personen, een stijging van bijna 30 procent. Bij de 
duale opleiding zien we in dezelfde periode een toename van 9 naar 73 geslaagden. Het aantal studenten dat 
een voltijdopleiding afrondt, is in dezelfde periode juist afgenomen van 3.130 studenten in 2016 naar ruim 2.860 
studenten in 2020. Dit komt neer op een daling van bijna 9 procent. 
 

 
36 Vereniging Hogescholen (2021). Dashboard studie-uitval, op: 
https://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers/artikelen/dashboard-studiesucces-uitval-
en-studiewissel  
37 Onderwijsinspectie: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/hoger-nderwijs/sectoren/onderwijs/indicatoren/uitval 
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Figuur 19 - Ontwikkeling instroom pabo

 

Bron: DUO/Vereniging Hogescholen

Aantal zij-instromers sterk gestegen
Het aantal zij-instromers aan de pabo is tot en met 
2020 bekend. In de periode 2015-2020 is het aantal 
zij-instromers, net als de reguliere instroom, jaar op jaar 
gestegen. Ongeveer een kwart van de pabo-instroom 
bestaat in 2020 uit zij-instromers, waar dit in 2015 nog 16 
procent was41. Hierbij worden studenten als zij-instromer 
geclassificeerd wanneer zij geen bekostigd onderwijs 
hebben genoten in de twee jaar voordat zij met de pabo zijn 
gestart.

41 Ministerie van OCW (2021). Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren 
po, vo en mbo 2021, op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
rapporten/2021/12/09/trendrapportage-arbeidsmarkt-leraren-po-vo-en-
mbo-2021

Aandeel mannen blijft ongeveer gelijk
De afgelopen jaren neemt het aantal mannen dat kiest voor 
de pabo in absolute aantallen toe. In 2021 kozen circa 1.290 
mannen voor de pabo, ten opzichte van bijna 1.110 mannen 
in 2017. Dit komt neer op een toename van ruim 16 procent. 
Niet alleen de instroom van mannen steeg in deze periode. 
Dat geldt ook voor de instroom van vrouwen: tussen 
2017 en 2021 steeg het aantal instromende vrouwen van 
ongeveer 3.210 naar ruim 4.020, een toename van bijna 26 
procent. Net zoals het totale aantal nieuwe pabo-studenten, 
is zowel het aantal mannelijke als vrouwelijke instromers na 
de piek van vorig jaar gedaald. Er stroomden in 2020 bijna 
1.690 mannen en circa 5.160 vrouwen in op de pabo.

Kijken we naar de verhouding tussen mannen en vrouwen, 
dan zien we slechts kleine veranderingen. De afgelopen 
jaren is het aandeel mannen dat kiest voor de pabo licht 
gedaald, van bijna 26 procent in 2017 tot ruim 24 procent in 
2021 (zie figuur 20).

Figuur 20 - Ontwikkeling instroom pabo naar geslacht

 

Bron: DUO
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De sterke stijging van het aantal inschrijvingen aan de pabo in 2020 zet in 2021 niet door. Startten er in 2020 nog 
6.845 studenten met de pabo, in 2021 daalt dit aantal weer tot 5.311 studenten. Dit komt neer op een afname van 
ruim 22 procent. Wel blijft de instroom van nieuwe studenten, los van de piek in 2020, de afgelopen jaren 
geleidelijk toenemen. Een mogelijke verklaring voor de piek in 2020 is dat mensen in onzekere economische 
tijden, onder andere vanwege de coronapandemie, eerder kiezen voor een studie met een hoge baanzekerheid, 
zoals de pabo. In 2021 trok de arbeidsmarkt aan, mogelijk verklaart dit waarom het aantal paboinschrijvingen 
weer daalt. 
 
Populariteit deeltijd- en duale pabo zet door 
Het aantal studenten dat kiest voor de pabo is het afgelopen jaar bij alle opleidingsvormen (voltijd, deeltijd en 
duaal) afgenomen. Toch blijven de deeltijd- en duale vorm in vergelijking met een aantal jaar geleden relatief 
populair. Het aantal studenten dat kiest voor een deeltijdopleiding is toegenomen van ruim 500 in 2017 tot 1.002 
in 2021, een toename van 90 procent. De instroom aan de duale opleiding nam in dezelfde periode toe van 21 tot 
146 studenten. 
 
Bovenstaande ontwikkeling zorgt ervoor dat de verhouding tussen de drie opleidingsvormen de afgelopen jaren is 
veranderd. Koos in 2017 nog bijna 90 procent van de instromende pabostudenten voor een voltijdopleiding, in 
2019-2021 is dit aandeel gedaald tot minder dan 80 procent. Gelijktijdig steeg het aandeel studenten dat kiest 
voor de deeltijdopleiding van ruim 12 naar bijna 20 procent. In de jaren 2019 tot en met 2021 koos ongeveer 3 
procent van de studenten voor een duale opleiding, in 2017 was dit aandeel minder dan een half procent. 
 
Figuur 19 Ontwikkeling instroom pabo 

 
Bron: DUO/Vereniging Hogescholen 
 
Aantal zij-instromers sterk gestegen 
Het aantal zij-instromers aan de pabo is tot en met 2020 bekend. In de periode 2015-2020 is het aantal zij-
instromers, net als de reguliere instroom, jaar op jaar gestegen. Ongeveer een kwart van de pabo-instroom 
bestaat in 2020 uit zij-instromers, waar dit in 2015 nog 16 procent was35. 
 
Aandeel mannen blijft ongeveer gelijk 
De afgelopen jaren neemt het aantal mannen dat kiest voor de pabo in absolute aantallen toe. In 2021 kozen 
circa 1.290 mannen voor de pabo, ten opzichte van bijna 1.110 mannen in 2017. Dit komt neer op een toename 
van ruim 16 procent. Niet alleen de instroom van mannen steeg in deze periode. Dat geldt ook voor de instroom 
van vrouwen: tussen 2017 en 2021 steeg het aantal instromende vrouwen van ongeveer 3.210 naar ruim 4.020, 
een toename van bijna 26 procent. Net zoals het totale aantal nieuwe pabo-studenten, is zowel het aantal 

 
35 Ministerie van OCW (2021). Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2021, op: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/12/09/trendrapportage-arbeidsmarkt-leraren-po-vo-en-mbo-2021 
Personen zijn als zij-instromer geregistreerd als zij begonnen zijn aan een lerarenopleiding en in de twee jaar voordat ze 
begonnen niet voorkomen in de studentenbestanden. 
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De uitval van eerstejaars pabo-studenten is in het studiejaar 
2019-2020 licht gestegen, van ruim 9 naar ruim 13 procent 
van de eerstejaars42. Over het algemeen schommelt de uitval 
sinds 2015 rond dit niveau. Voorheen was de uitval hoger: in 
het studiejaar 2014-2015 had de pabo nog te kampen met 
21 procent uitval in het eerste jaar. De invoer van strengere 
vooropleidingseisen lijkt voor een stabiele, lagere uitval te 
hebben gezorgd 43.

42 Vereniging Hogescholen (2022). Dashboard studie-uitval, op: https://
www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers/artikelen/
dashboard-studiesucces-uitval-en-studiewissel 
43 Onderwijsinspectie: https://www.onderwijsinspectie.nl/
onderwijssectoren/hoger-onderwijs/sectoren/onderwijs/indicatoren/uitval

Het aantal studenten dat een pabo-diploma haalt, is 
de afgelopen jaren vrij stabiel. Jaarlijks komt het aantal 
gediplomeerden rond de 3.800 personen uit (zie figuur 21). 
Wel zijn er in de periode 2016-2020 enkele uitschieters 
naar boven en beneden: het hoogste aantal gediplomeerden 
zien we in 2017 (ruim 3.960), het laagste aantal in 2018 
(zo’n 3.610).

Bij de instroom van studenten zagen we al dat de deeltijd- 
en duale pabo populairder geworden zijn. Dit beeld zien we 
ook terug als we kijken naar de gediplomeerden. Het aantal 
gediplomeerden aan de deeltijdopleiding is tussen 2016 en 
2020 gestegen van 679 personen naar 877 personen, een 
stijging van ruim 29 procent. Bij de duale opleiding zien we 
in dezelfde periode een toename van 9 naar 73 geslaagden. 
Het aantal studenten dat een voltijdopleiding afrondt, is in 
dezelfde periode juist afgenomen van 3.130 studenten in 
2016 naar ruim 2.860 studenten in 2020. Dit komt neer op 
een daling van bijna 9 procent.

Figuur 21 - Ontwikkeling aantal gediplomeerden pabo

 

Bron:  DUO/Vereniging Hogescholen
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Figuur 21 Ontwikkeling aantal gediplomeerden pabo 

 
Bron: DUO/Vereniging Hogescholen 
 
Aandeel mannelijke gediplomeerden gestegen 
De afgelopen jaren is het aantal mannen dat een pabodiploma ontvangt sterk toegenomen: tussen 2016 en 2020 
zien we een stijging van bijna 31 procent. Tegelijkertijd daalde het aantal gediplomeerde vrouwen, in totaal met 
ruim 5 procent. Het aandeel mannelijke gediplomeerden is hierdoor gestegen van ruim 14 procent in 2016 naar 
bijna 19 procent in 2020. Dit betekent dat een overgrote meerderheid van de gediplomeerden nog altijd vrouw is. 
 
4.4 Tevredenheid pabo 

Paboafgestudeerden zijn over het algemeen tevreden over hun opleiding. Van alle afgestudeerden uit cohort 
2021 gaf 67 procent aan tevreden te zijn, een vergelijkbaar percentage met de twee voorgaande cohorten. 
Paboafgestudeerden uit cohort 2021 zijn het meest te tevreden over het aanleren van een onderzoekende 
houding (69 procent) en het aanleren van pedagogisch-didactische vaardigheden (66 procent). Iets minder 
tevreden zijn zij over het opdoen van kennis over het curriculum, de aandacht voor methode-onafhankelijk 
lesgeven en het leren gebruiken van digitale leermiddelen (56 procent). 
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Aandeel mannelijke gediplomeerden gestegen
De afgelopen jaren is het aantal mannen dat een 
pabodiploma ontvangt sterk toegenomen: tussen 2016 
en 2020 zien we een stijging van bijna 31 procent. 
Tegelijkertijd daalde het aantal gediplomeerde vrouwen, 
in totaal met ruim 5 procent. Het aandeel mannelijke 
gediplomeerden is hierdoor gestegen van ruim 14 procent 
in 2016 naar bijna 19 procent in 2020. Dit betekent dat een 
overgrote meerderheid van de gediplomeerden nog altijd 
vrouw is.

Paboafgestudeerden zijn over het algemeen tevreden over 
hun opleiding. Van alle afgestudeerden uit cohort 2021 
gaf 67 procent aan tevreden te zijn, een vergelijkbaar 
percentage met de twee voorgaande cohorten (zie figuur 
22). Paboafgestudeerden uit cohort 2021 zijn het meest te 
tevreden over het aanleren van een onderzoekende houding 
(69 procent) en het aanleren van pedagogisch-didactische 
vaardigheden (66 procent). Iets minder tevreden zijn zij 
over het opdoen van kennis over het curriculum van het 
basisonderwijs, de aandacht voor methode-onafhankelijk 
lesgeven en het leren gebruiken van digitale leermiddelen 
(56 procent).

Figuur 22 - Tevredenheid paboafgestudeerden over opleiding44

Bron: CentERdata en MOOZ 

44 In 2019 is niet gevraagd naar tevredenheid met het leren gebruiken van 
digitale leermiddelen en ICT.
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Figuur 22 Tevredenheid paboafgestudeerden over opleiding38 

Bron: CentERdata en MOOZ  
 
4.5 Loopbaan startende leraren 

De afgelopen jaren zien we een forse stijging van het aandeel paboafgestudeerden dat één jaar na afstuderen in 
het onderwijs werkt. Van alle afgestudeerden uit cohort 2015 werkte 76 procent één jaar na afstuderen (deels) in 
het onderwijs. Onder afgestudeerden uit cohort 2019 is dit aandeel gestegen tot 88 procent (zie figuur 23). 
Doordat er de afgelopen jaren krapte is ontstaan op de onderwijsarbeidsmarkt is het voor de meeste 
afgestudeerden relatief eenvoudig om een (vaste) baan in het onderwijs te vinden.  
 
Het aandeel afgestudeerden dat één jaar na afstuderen buiten het onderwijs werkt, is de afgelopen jaren 
afgenomen tot 7 procent van de afgestudeerden uit cohort 2019. Ook valt op dat afgestudeerden minder vaak 
zowel binnen als buiten het onderwijs werken. Van alle afgestudeerden uit cohort 2015 had 11 procent een 
combinatiebaan, onder afgestudeerden uit cohort 2019 is dit aandeel gedaald tot 5 procent.  
 
Afgestudeerden vooral werkzaam in basisonderwijs 
Veruit de meeste paboafgestudeerden die in het onderwijs werken, werken één jaar na afstuderen in het 
basisonderwijs. Onder afgestudeerden uit de cohorten 2016-2019 ligt dit aandeel op 87 procent. In het speciaal 
onderwijs en het voortgezet onderwijs werkt 6 procent van de afgestudeerden uit cohort 2019. Een enkeling 
stroomt door naar het mbo. Deze verdeling is de afgelopen jaren relatief stabiel. 
 

 
38 In 2019 is niet gevraagd naar tevredenheid met het leren gebruiken van digitale leermiddelen en ICT. 
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 4.5 Loopbaan startende leraren

De afgelopen jaren zien we een forse stijging van het 
aandeel paboafgestudeerden dat één jaar na afstuderen 
in het onderwijs werkt. Van alle afgestudeerden uit 
cohort 2015 werkte 76 procent één jaar na afstuderen 
(deels) in het onderwijs. Onder afgestudeerden uit cohort 
2019 is dit aandeel gestegen tot 88 procent (zie figuur 
23). Doordat er de afgelopen jaren krapte is ontstaan 
op de onderwijsarbeidsmarkt is het voor de meeste 
afgestudeerden relatief eenvoudig om een (vaste) baan in 
het onderwijs te vinden. 

Het aandeel afgestudeerden dat één jaar na afstuderen 
buiten het onderwijs werkt, is de afgelopen jaren afgenomen 
tot 7 procent van de afgestudeerden uit cohort 2019. Ook 
valt op dat afgestudeerden minder vaak zowel binnen als 
buiten het onderwijs werken. Van alle afgestudeerden uit 
cohort 2015 had 11 procent een combinatiebaan, onder 
afgestudeerden uit cohort 2019 is dit aandeel gedaald tot 5 
procent. 

Afgestudeerden vooral werkzaam in 
basisonderwijs
Veruit de meeste paboafgestudeerden die in het 
onderwijs werken, werken één jaar na afstuderen in het 
basisonderwijs. Onder afgestudeerden uit de cohorten 
2016-2019 ligt dit aandeel op 87 procent. In het speciaal 
onderwijs en het voortgezet onderwijs werkt 6 procent van 
de afgestudeerden uit cohort 2019. Een enkeling stroomt 
door naar het mbo. Deze verdeling is de afgelopen jaren 
relatief stabiel.

Figuur 23 - Arbeidsmarktpositie paboafgestudeerden 1 jaar na afstuderen

Bron: CentERdata en MOOZ 
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Meer kans dat afgestudeerden in onderwijs 
(blijven) werken 
In de afgelopen jaren is de kans toegenomen dat 
paboafgestudeerden vijf jaar na het afstuderen in het 
onderwijs werken. Van alle afgestudeerden uit cohort 
2011, die één jaar na het afstuderen niet in het onderwijs 
werkten, werkt 42 procent er na vijf jaar wel. Dit percentage 
is de afgelopen jaren gestegen, tot 58 procent onder 
alle afgestudeerden uit cohort 2015. Het percentage 
afgestudeerden dat één jaar na afstuderen in het onderwijs 
werkt en na vijf jaar nog steeds, is ook gestegen: van 87 
procent in cohort 2011 tot 92 procent in cohort 2015.

Deeltijdfactor afgestudeerden toegenomen 
De aanstellingsomvang van paboafgestudeerden die één 
jaar na afstuderen in het onderwijs werken, is de afgelopen 
jaren gestegen (zie figuur 24). Van alle afgestudeerden uit 
cohort 2015 werkte circa 61 procent een jaar na afstuderen 
0,8 fte of meer, terwijl dit onder afgestudeerden sinds 
cohort 2017 is toegenomen tot bijna 80 procent. Recent 
afgestudeerde pabostudenten hebben, zeker in vergelijking 
met eerdere afstudeercohorten, dan ook minder vaak een 
(kleine) deeltijdbaan.

Figuur 24 -  Aanstellingsomvang paboafgestudeerden werkzaam in onderwijs,  

1 jaar na afstuderen

Bron: CentERdata en MOOZ 
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Betere arbeidsmarktpositie recent 
afgestudeerden
Al eerder zagen we dat het aandeel afgestudeerden met 
een baan in het onderwijs de afgelopen jaren is gestegen. 
Ook de aanstellingsomvang van afgestudeerden nam toe. 
De arbeidsmarktpositie van paboafgestudeerden is daarmee 
sterk verbeterd. Wanneer we hier meer in detail naar kijken, 
blijkt dat de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden ook 
op andere vlakken is verbeterd. Zo is het aandeel pas 
afgestudeerden met een reguliere onderwijsbaan45 sterk 
gestegen. Waar het aandeel afgestudeerden uit cohort 
2015 met een reguliere baan in het onderwijs een half 
jaar na afstuderen nog op 56 procent lag, is dit aandeel 
onder afgestudeerden uit cohorten 2018-2020 gestegen 
tot ruim 85 procent. Het aandeel afgestudeerden met een 
vervangingsbaan is tegelijkertijd sterk afgenomen, van 44 
tot circa 14 procent. Ook hebben afgestudeerden vaker 
een vast contract. Dit gold voor 4 procent van de starters 
uit cohort 2015, ten opzichte van bijna 27 procent van 
de afgestudeerden uit cohort 2020. Wel is dit een daling 
ten opzichte van 2019, toen nog ruim 31 procent van de 
pas afgestudeerden een vast contract had. Het aandeel 
starters met een flexibel contract of een tijdelijk contract 
zonder uitzicht op een vast contract is tegelijkertijd sterk 
afgenomen, tot circa 20 procent in 2020.

45 Een reguliere baan betreft een baan die tot de reguliere formatie 
behoort; dus geen vervanging.

Mobiliteit beperkt 
De meeste paboafgestudeerden kiezen voor een 
onderwijsbaan in de provincie waar zij gestudeerd hebben  
(circa 81 procent)46. Een kleiner deel kiest voor een baan in 
een van de omliggende provincies (circa 14 procent). De 
mobiliteit van paboafgestudeerden is dus beperkt. Wel zien 
we verschillen tussen de provincies. In Zuid-Holland is de 
mobiliteit van paboafgestudeerden het kleinst: minder dan 1 
procent van de afgestudeerden werkt buiten de omliggende 
provincies. Ook in Noord-Holland en Utrecht gaat het om 
minder dan 3 procent. In Groningen, Limburg en Overijssel 
trekt juist meer dan een op de tien paboafgestudeerden weg 
uit de eigen regio. Mogelijk hangt dit verschil samen met het 
aantal (en de grootte van de) opleidingen in de regio en de 
hoeveelheid beschikbare banen.

Ook het aandeel paboafgestudeerden dat op zoek is naar 
een andere baan daalt de afgelopen jaren sterk. Van alle 
beginnende leraren in 2016 was iets meer dan de helft op 
zoek naar een andere baan, nu nog slechts 23 procent. Het 
overgrote deel daarvan is op zoek naar een baan binnen 
het onderwijs. Degenen die wél op zoek zijn naar een 
baan buiten het onderwijs, doen dit met name omdat ze 
de werkdruk in het onderwijs te hoog vinden. De daling in 
vertrekintentie heeft er met name mee te maken dat starters 
vaker een vast contract hebben en in toenemende mate 
begeleid worden.

46 Berekend op basis van een gemiddelde over cohort 2006-2018, 1 jaar 
na afstuderen, in de Loopbaanmonitor.

63 -  Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2022

Samenvatting en conclusie

Context2

Inleiding1

Vraag naar personeel3

Sociale zekerheid & verzuim5

Aanbod aan personeel4

Bijlage8

De arbeidsmarkt  
in beeld

Verwachtingen voor de toekomst7

     HRM-beleid6



 
Pas afgestudeerden vooral tevreden  
over inhoud baan
Startende leraren zijn overwegend tevreden over hun baan 
in het onderwijs. Zowel de inhoud van hun baan als het 
werken in het onderwijs worden in 2021 gemiddeld met 
een acht beoordeeld. De organisatietevredenheid volgt 
met gemiddeld een 7,8. Het minst tevreden zijn startende 
leraren over hun salaris (6,6). Ondanks de tevredenheid 
geeft 56 procent aan (zeer) veel werkdruk te ervaren. Wel 
is hier een dalende trend zichtbaar: in 2017 ging het nog 
om 70 procent van de startende leraren (zie figuur 25). 
De hoeveelheid administratieve taken (81 procent) en de 
hoeveelheid overige niet-lesgebonden taken (73 procent) 
dragen met name aan bij aan ervaren werkdruk.

Figuur 25 - Ervaren werkdruk van startende leraren

 

Bron: CentERdata en MOOZ 

De kwaliteit van het onderwijs valt of staat met de 
kwaliteit van de leraar. Een goede begeleiding van leraren 
aan het begin van hun carrière draagt bij aan de verdere 
ontwikkeling van startende leraren. Ook draagt begeleiding 
van startende leraren bij aan het voorkomen van uitval.

Begeleiding startende leraren neemt toe
Het aandeel startende leraren dat begeleiding krijgt, blijft 
hoog. Van alle afgestudeerden uit cohort 2016 kreeg 83 
procent begeleiding, sinds cohort 2019 ligt dit aandeel 
stabiel rond de 89 procent. Ook werd dit de afgelopen 
jaren vaker actief aangeboden dan voorheen: meer dan 40 
procent kreeg in 2019-2021 actief begeleiding aangeboden 
versus 30 procent in 2016.

Begeleiding door coach/mentor of  
ervaren leraar 
Startende leraren worden relatief vaak begeleid door 
een mentor of coach (44 procent) of door een ervaren 
leraar (38 procent). Begeleiding door de schoolleiding 
komt minder vaak voor (30 procent). Relatief veel starters 
nemen deel aan een introductiebijeenkomst (32 procent) 
of begeleidingsprogramma voor beginnende leraren (30 
procent). Daarnaast worden in veel gevallen een aantal 
lessen bijgewoond en geëvalueerd met een ervaren collega 
(31 procent). Inhoudelijk richt de begeleiding zich vooral 
op de omgang met leerlingen en het reilen en zeilen van de 
school. Ook is er aandacht voor didactische vaardigheden.
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procent begeleiding, sinds cohort 2019 ligt dit aandeel stabiel rond de 89 procent. Ook werd dit de afgelopen 
jaren vaker actief aangeboden dan voorheen: meer dan 40 procent kreeg in 2019-2021 actief begeleiding 
aangeboden versus 30 procent in 2016. 
 
Begeleiding door coach/mentor of ervaren leraar  
Startende leraren worden relatief vaak begeleid door een mentor of coach (44 procent) of door een ervaren leraar 
(38 procent). Begeleiding door de schoolleiding komt minder vaak voor (30 procent). Relatief veel starters nemen 
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4.7 Overige opleidingen  

Naast de pabo zijn ook andere opleidingen van belang voor de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Deze 
opleidingen worden vaak gevolgd door personen die al in de sector werken, bijvoorbeeld ter verdieping of om 
bepaalde taken en werkzaamheden uit te kunnen voeren, of voor een andere functie dan het leraarschap. Een 
van die opleidingen is de mbo-opleiding tot onderwijsassistent. Als we kijken naar het aantal gediplomeerden valt 
op dat het aantal gediplomeerde onderwijsassistenten de afgelopen jaren flink is toegenomen, van 2.679 
gediplomeerden in 2017 naar 3.512 gediplomeerden in 2021. Dit is een toename van ruim 30 procent. 
 
Toename associate degrees 
Naast deze mbo-opleiding zijn er ook opleidingen op het niveau van associate degree, zoals de Ad-opleiding tot 
pedagogisch educatief professional40 en de Ad-opleiding professional kind en educatie. Deze opleidingen zijn de 
afgelopen jaren steeds populairder geworden. Het aantal gediplomeerden steeg van 66 in 2016 naar 394 in 2021. 

 
40 Het gaat om de opleidingen AD pedagogisch educatief professional en AD pedagogisch professional kind. 
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 4.7 Overige opleidingen

Naast de pabo zijn ook andere opleidingen van belang voor 
de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Deze opleidingen 
worden vaak gevolgd door personen die al in de sector 
werken, bijvoorbeeld ter verdieping of om bepaalde taken 
en werkzaamheden uit te kunnen voeren, of voor een 
andere functie dan het leraarschap. Een van die opleidingen 
is de mbo-opleiding tot onderwijsassistent. Als we kijken 
naar het aantal gediplomeerden valt op dat het aantal 
gediplomeerde onderwijsassistenten de afgelopen jaren 
flink is toegenomen, van 2.679 gediplomeerden in 2016 
naar 3.512 gediplomeerden in 2020. Dit is een toename van 
ruim 31 procent.

Toename associate degrees
Naast deze mbo-opleiding zijn er ook opleidingen op het 
niveau van associate degree, zoals de Ad-opleiding tot 
pedagogisch educatief  professional47 en de Ad-opleiding 
professional kind en educatie. Deze opleidingen zijn de 
afgelopen jaren steeds populairder geworden. Het aantal 
gediplomeerden steeg van 66 in 2016 naar 394 in 2020.

47 Het gaat om de opleidingen AD pedagogisch educatief professional en 
AD pedagogisch professional kind.

Afname instroom en diploma’s 
masteropleidingen
Onderwijsprofessionals kunnen zich ook verder ontwikkelen 
door een masteropleiding te volgen. Wanneer we kijken 
naar de diplomacijfers van de masteropleiding Educational 
Needs48 valt op dat het aantal gediplomeerden de afgelopen 
jaren sterk is afgenomen. Het aantal gediplomeerden daalde 
van ruim 1.266 in 2016 naar 569 in 2020, een daling van 
ruim 55 procent. 

Ook de masteropleiding Leren en Innoveren (Learning 
and Innovation) heeft te maken met een dalend aantal 
gediplomeerden. Het aantal studenten dat een diploma 
ontvangt, is tussen 2016 en 2020 gedaald van ruim 300 
naar minder dan 200 gediplomeerden. Dit komt neer op een 
daling van ruim 35 procent.

48 Vanwege een beperkt aantal studenten zijn gegevens over de 
opleidingen Special Educational Needs: auditief gehandicapten en 
Special Educational Needs: communicatief gehandicapten hierbij buiten 
beschouwing gelaten.
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Universitaire bachelor pedagogische 
wetenschappen van primair onderwijs
Sinds 2017 biedt de Radboud Universiteit Nijmegen 
de opleiding Pedagogische Wetenschapen van Primair 
Onderwijs aan. Studenten ontvangen zowel een universitair 
bachelordiploma als een onderwijsbevoegdheid. De 
opleiding wordt, in tegenstelling tot de academische 
pabo, volledig door de Radboud Universiteit verzorgd. 
In 2019 en 2020 zijn de eerste 24 afgestudeerden bij 
DUO geregistreerd. In studiejaar 2022-2023 start een 
aansluitende masteropleiding.

Figuur 26 - Aantal afgestudeerden in onderwijsgerelateerde opleidingen

 

Bron: DUO/Vereniging Hogescholen/Radboud Universiteit
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5. Sociale zekerheid &  
verzuim
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In het vijfde hoofdstuk gaan we in op het thema 
sociale zekerheid. Eerst gaan we dieper in op het 
ziekteverzuim in de sector, gevolgd door het gebruik 
van werkloosheidsregelingen. Ook kijken we naar 
de achtergrondkenmerken van personen die gebruik 
maken van een WW-uitkering. Als laatste brengen we 
de uitstroom naar pensioen in kaart. Deze aspecten 
samen bieden ons meer inzicht in de (tijdelijke) uitval en 
uitstroom uit het primair onderwijs. 

Samenvatting 
Het ziekteverzuim onder onderwijspersoneel is de afgelopen 
jaren licht gedaald. Kwam het verzuimpercentage in het 
basisonderwijs in 2018 voor zowel het onderwijzend 
personeel als het ondersteunend personeel uit op 5,9 procent, 
in 2020 is dit percentage gedaald naar 5,7 voor onderwijzend 
personeel en gelijk gebleven voor ondersteunend personeel. 
Verschillen in het ziekteverzuim zien we onder andere 
tussen sectoren: zo is het verzuim in het speciaal onderwijs 
gemiddeld hoger dan in het basisonderwijs. Ook zien we 
verschillen afhankelijk van de persoonskenmerken van het 
personeel. Naarmate het personeel ouder wordt, stijgt het 
verzuimpercentage. Dit heeft vooral te maken met de hogere 
gemiddelde verzuimduur van ouderen; het aantal keer dat 
zij zich ziek melden, verschilt minder van jongeren. In het 
primair onderwijs wordt griep of verkoudheid relatief vaak 
aangemerkt als reden voor de laatste keer verzuim. Ook 
worden psychische klachten, overspannenheid en burn-out 
en buik-, maag- en darmklachten relatief vaak als oorzaak 
aangewezen. 

De afgelopen jaren is het aantal nieuwe WW-uitkeringen 
in het primair onderwijs sterk afgenomen. Kwamen er in 
2017 nog 3.728 nieuwe WW-uitkeringen bij, in 2021 is 
dit aantal teruggelopen tot 1.558. Waarschijnlijk komt 
dit doordat de baankansen in het onderwijs, vanwege de 
krapte op de arbeidsmarkt, sterk zijn toegenomen. Nieuwe 
WW-uitkeringen worden over het algemeen toegekend aan 
55-plussers: in 2021 gold dit voor ruim 42 procent van de 
nieuwe WW-uitkeringen. Een derde van de WW-uitkeringen 
wordt binnen drie maanden beëindigd.

Kabinetsmaatregelen om langer doorwerken te bevorderen, 
zoals het verhogen van de AOW-leeftijd, zorgen ervoor dat 
de leeftijd waarop mensen met pensioen gaan, stijgt. Dit 
zien we ook in het primair onderwijs. Waar de gemiddelde 
pensioenleeftijd in 2015 nog op 63,6 jaar lag, is dit in 2019 
gestegen naar 64,4 jaar. Ook werkt een grotere groep door na 
het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De afgelopen 
jaren zien we een stijging van circa 330 personen in 2015 tot 
ruim 440 personen in 2019.
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 5.1	 Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim in het primair onderwijs is de 
afgelopen jaren licht gedaald. In 2018 kwam het 
ziekteverzuimpercentage voor het onderwijzend personeel 
in het basisonderwijs uit op 5,9 procent, in 2019 en 
2020 is dit percentage gedaald naar 5,7 procent. Voor 
ondersteunend personeel is het percentage echter gelijk 
gebleven, namelijk 5,9 procent (zie figuur 27). In het speciaal 
onderwijs zien we, ten opzichte van 2018, een daling in het 
verzuim onder het onderwijzend personeel van 7 procent 
naar 6,4 procent. Ook het verzuim onder het ondersteunend 
personeel daalde in deze periode minimaal, van 6,9 
naar 6,8 procent. Het verzuimpercentage in het speciaal 
onderwijs is de afgelopen jaren gemiddeld hoger dan in het 
basisonderwijs.

Figuur 27 -  Ontwikkeling ziekteverzuimpercentage personeel primair onderwijs 

Bron: DUO

Laagste verzuim onder bestuurders
Zowel in het basisonderwijs als in het speciaal onderwijs, 
is het verzuimpercentage in 2020 het laagst onder het 
directiepersoneel. Voor beide typen onderwijs lagen 
de verzuimpercentages onder de 5 procent. In het 
basisonderwijs is het verzuim het hoogst onder het beheer- 
en administratief personeel (6,7 procent) en in het speciaal 
onderwijs onder het onderwijsondersteunend personeel (6,9 
procent).

Lichte afname meldingsfrequentie,  
toename van verzuimduur
De meldingsfrequentie, het aantal keer dat personeel zich 
in een jaar ziekmeldt, is de afgelopen jaren licht afgenomen 
onder het onderwijzend personeel. In 2018 meldde het 
onderwijzend in het basisonderwijs zich nog 1,1 keer per 
jaar ziek, terwijl dit in 2020 gemiddeld 0,9 keer gebeurde. 
Bij ondersteunend personeel is dit de afgelopen jaren 
gelijk gebleven, namelijk 0,8 keer per jaar. Ook in het 
speciaal onderwijs daalde de meldingsfrequentie, tot één 
keer per jaar voor onderwijzend en 1,1 keer per jaar voor 
ondersteunend personeel in 2020. 

De gemiddelde duur van het ziekteverzuim nam de 
afgelopen jaren wel licht toe. Tussen 2018 en 2020 steeg 
de gemiddelde verzuimduur in het basisonderwijs van 22 
dagen voor onderwijzend personeel en 20 dagen voor 
ondersteuners naar 23 dagen voor beide groepen. Terwijl in 
beide groepen in 2019 een afname te zien was van één dag. 
Ook in het speciaal onderwijs zien we een flinke stijging: van 
gemiddeld 21 naar 25 dagen voor onderwijzend personeel 
en van 19 naar 24 dagen voor ondersteunende functies. Dit 
hangt mogelijk samen met de coronapandemie. 
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Toename van nulverzuim 
Het nulverzuim, het percentage personeel dat zich 
gedurende een jaar niet ziek heeft gemeld, is de 
afgelopen jaren in de meeste functies toegenomen. 
In het basisonderwijs steeg het nulverzuim onder het 
onderwijzend personeel in de periode 2018-2020 licht, van 
48 procent naar 50 procent. Ook het nulverzuim onder het 
ondersteunend personeel in het basisonderwijs daalde licht, 
van 62 procent naar 61 procent. In het speciaal onderwijs 
steeg het nulverzuim echter sterk: van 43 procent naar 48 
procent onder onderwijzend personeel en van 42 naar 49 
procent onder ondersteuners.

Ouderen verzuimen langer dan jongeren
Naarmate het personeel ouder wordt, stijgt hun verzuim 
(zie figuur 28). Ter illustratie: waar het verzuimpercentage 
onder onderwijzend personeel in het basisonderwijs in 
de leeftijd van 34 jaar of jonger in 2020 uitkomt op 3,8 
procent, stijgt dit per leeftijdscategorie naar ruim 11 
procent onder 65-plussers. In het speciaal onderwijs zien 
we een soortgelijke trend, met een verzuimpercentage van 
4,6 procent onder 35-minners en ruim 10 procent onder 
65-plussers. Ook onder het ondersteunend personeel zien 
we een soortgelijke trend.

Het hogere verzuimpercentage wordt voor een groot 
deel verklaard doordat ouderen een hogere gemiddelde 
verzuimduur kennen dan hun jongere collega’s (zie figuur 
28). In het basisonderwijs is de gemiddelde verzuimduur 
onder onderwijzend personeel van 65 jaar en ouder 
45 dagen, terwijl de gemiddelde verzuimduur onder 
35-minners uitkomt op 16 dagen. Dit beeld zien we ook in 
het speciaal onderwijs. De meldingsfrequentie loopt minder 
uiteen, al zien we hier wel dat 65-plussers zich minder vaak 
ziekmelden dan hun jongere collega’s. 

Figuur 28 -  Ziekteverzuimpercentage en gemiddelde verzuimduur onderwijzend 

personeel primair onderwijs naar leeftijd, 2020

Bron: DUO
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Verzuim verschilt per denominatie 
Van alle denominatieve richtingen in Nederland kennen 
islamitische basisscholen en vrije scholen een relatief hoog 
verzuim onder onderwijzend personeel, respectievelijk 
8,4 en 8,2 procent in 2020. Verzuim van onderwijzend 
personeel is juist relatief laag op gereformeerde scholen (4,7 
procent). Bij de drie grote denominatieve richtingen is het 
verzuim van onderwijzend personeel ongeveer gemiddeld: 
6,1 procent op openbare, 5,3 procent op rooms-katholieke 
en 5,5 procent op protestants-christelijke basisscholen. 
In het speciaal onderwijs is het verzuim onder het 
onderwijzend personeel het hoogst op openbare scholen 
(7,0 procent in 2020) en het laagst op gereformeerde 
scholen (5,6 procent).
 

Verzuim verschilt ook per regio
Van alle provincies is het ziekteverzuim in 2020 onder 
onderwijzend personeel in het basisonderwijs het hoogst 
in Flevoland (exclusief Almere, 6,6 procent) en Groningen 
(6,5 procent). Het laagste verzuimpercentage onder 
onderwijzend personeel in het basisonderwijs zien we in 
Zuid-Holland (5,1 procent) en Noord-Brabant (5,2 procent). 
Van de grote steden is het verzuimpercentage onder 
onderwijzend personeel het hoogst in Amsterdam (6,5 
procent) gevolgd door Den Haag (5,8 procent), Utrecht (5,6 
procent) en Rotterdam (5,2 procent).

In het speciaal onderwijs zien we onder onderwijzend 
personeel in 2020 het hoogste verzuim in Flevoland 
(exclusief Almere, 9 procent), gevolgd door Drenthe (8,1 
procent). Groningen had in 2019 nog een relatief hoog 
verzuim van 8,1 procent, maar in 2020 was het verzuim met 
5,4 procent het laagste van alle provincies.

Klachten als reden voor verzuim en ontstaan 
van deze klachten
De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO/
CBS biedt, op basis van vragenlijstonderzoek, inzicht in 
de redenen waarom onderwijspersoneel in 2021 heeft 
verzuimd. Gevraagd naar de reden voor het meest recente 
verzuim, geeft onderwijspersoneel met name griep of 
verkoudheidsklachten als oorzaak (circa 36 procent)49. 
Daarna worden de volgende klachten achtereenvolgend 
genoemd: overige klachten (ruim 14 procent), psychische 
klachten, overspannenheid en burn-out (ruim 8 procent) en 
buik-, maag- en darmklachten (4,8 procent). Ook geeft ruim 
16 procent van het personeel aan ‘nog nooit’ verzuimd te 
hebben. Het ontstaan van klachten die leiden tot verzuim 
kunnen (deels) het gevolg zijn van werk. Van de personen 
die ooit hebben verzuimd en het werk hier (deels) als 
oorzaak van zien (27 procent), geeft circa 47 procent aan 
dat werkdruk of werkstress de belangrijkste reden voor het 
verzuim is. Ruim 11 procent van de medewerkers geeft aan 
dat hun meest recente verzuim zeker veroorzaakt werd door 
coronaklachten; voor bijna 10 procent was dit misschien het 
geval.

49 TNO/CBS (2022). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 
2021. op: https://www.monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/publicaties/nea-2021-
onderwijstabellen/. TNO/CBS: Leiden.
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 5.2  WIA-uitkeringen50

 
Wanneer een werknemer werkloos wordt, kan deze in 
de meeste gevallen een WW-uitkering aanvragen. De 
afgelopen jaren is de instroom in de WW in het primair 
onderwijs sterk afgenomen. Figuur 29 toont het aantal 
personen dat jaarlijks de WW instroomt. Het gaat hier om 
nieuwe WW-uitkeringen waarbij ten minste één reguliere 
betaling is gedaan (dus niet bijvoorbeeld een betaling van 
het vakantiegeld). Personen die meerdere keren in hetzelfde 
jaar instromen, worden één keer meegeteld. Stroomden er in 
2017 nog 3.728 personen in de WW, in 2021 is dit aantal 
teruggelopen tot 1.558. Waarschijnlijk komt dit doordat 
de baankansen in het onderwijs, vanwege de krapte op de 
arbeidsmarkt, sterk zijn toegenomen.

50 In eerdere edities van de Arbeidsmarktanalyse gebruikten we openbaar 
toegankelijke WW-data van het ministerie van BZK. Op het moment 
van schrijven zijn de gegevens van BZK slechts beschikbaar tot en met 
2019. Daarom tonen we in de huidige editie van de Arbeidsmarkanalyse 
gegevens die we hebben ontvangen van het Vervangingsfonds/
Participatiefonds. Omdat BZK en het Vervangingsfonds/Participatiefonds 
verschillende definities van de start- en einddatum van WW-uitkeringen 
hanteren, kan het zijn dat de getoonde gegevens afwijken van eerdere 
edities van de Arbeidsmarktanalyse. Wel blijven dezelfde trends 
zichtbaar. In de tekst beschrijven we welke definities gebruikt zijn door 
het Vervangingsfonds/Participatiefonds. BZK was niet bereikbaar voor 
toelichting op de door hen gebruikte definities.

Uitstroom hoger dan instroom
Sinds 2017 ligt de uitstroom uit de WW hoger dan de 
instroom (zie figuur 29). De uitstroom is gedefinieerd als 
het jaar waarin ofwel iemand de laatste reguliere WW-
betaling heeft ontvangen waar hij of zij recht op heeft, 
ofwel de WW-betaling gedurende ten minste zes maanden 
is gestopt omdat iemand bijvoorbeeld nieuw werk heeft 
gevonden. Personen die meerdere keren in hetzelfde jaar 
uitstromen, worden één keer meegeteld. De uitstroom daalt 
over het algemeen gestaag: in 2017 stroomden 4.288 
personen uit, in 2021 waren dit nog 2.248 personen.  
Alleen tussen 2019 en 2020 steeg de uitstroom licht.

Figuur 29 -  Ontwikkeling in- en uitstroom WW-uitkeringen primair onderwijs

 

Bron: Vervangingsfonds/Participatiefonds
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Figuur 29 Ontwikkeling in- en uitstroom WW-uitkeringen primair onderwijs 

 
Bron: Vervangingsfonds/Participatiefonds 

 
Aantal WW’ers daalt snel 
Omdat er de afgelopen jaren meer WW-uitkeringen zijn beëindigd dan erbij zijn gekomen, daalt het aantal 
WW’ers in het primair onderwijs snel (zie figuur 30). In de maand december 2017 ontvingen 4.722 mensen in het 
primair onderwijs een reguliere WW-betaling, in 2021 is dit aantal gedaald tot 1.301. Dit betekent dat het aantal 
WW’ers in de sector de afgelopen jaren meer dan gehalveerd is. 
 
Figuur 30 Aantal uitbetaalde WW-uitkeringen in december 

 
Bron: Vervangingsfonds/Participatiefonds 

 
Nieuwe uitkeringen vooral toegekend aan 55-plussers. 
Kijken we meer in detail naar het aantal nieuwe WW-uitkeringen, dan zien we dat nieuwe WW-uitkeringen relatief 
vaak worden toegekend aan 55-plussers (zie figuur 31). In 2021 werd ruim 42 procent van de nieuwe WW-
uitkeringen toegekend aan personen van 55 jaar of ouder. Minder dan 17 procent van de nieuwe WW-uitkeringen 
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Aantal WW’ers daalt snel
Omdat er de afgelopen jaren meer WW-uitkeringen zijn 
beëindigd dan erbij zijn gekomen, daalt het aantal WW’ers 
in het primair onderwijs snel (zie figuur 30). In de maand 
december 2017 ontvingen 4.722 mensen in het primair 
onderwijs een reguliere WW-betaling, in 2021 is dit aantal 
gedaald tot 1.301. Dit betekent dat het aantal WW’ers in de 
sector de afgelopen jaren meer dan gehalveerd is.

Figuur 30 -  Aantal uitbetaalde WW-uitkeringen in december

 

Bron: Vervangingsfonds/Participatiefonds

Nieuwe uitkeringen vooral toegekend aan 
55-plussers
Kijken we meer in detail naar het aantal nieuwe WW-
uitkeringen, dan zien we dat nieuwe WW-uitkeringen 
relatief vaak worden toegekend aan 55-plussers (zie figuur 
31). In 2021 werd ruim 42 procent van de nieuwe WW-
uitkeringen toegekend aan personen van 55 jaar of ouder. 
Minder dan 17 procent van de nieuwe WW-uitkeringen ging 
naar personen van 35 jaar of jonger. Het aandeel nieuwe 
uitkeringen dat naar jongeren gaat, daalt al jaren gestaag: 
in 2017 ging het nog om ruim 30 procent. In datzelfde jaar 
ging ruim 33 procent van de nieuwe WW-uitkeringen naar 
personen van 55 jaar of ouder.

Ouderen hebben vaak ook recht op een langere WW-
uitkering opgebouwd. Er ontvangen daarom meer ouderen 
dan jongeren WW: als we kijken naar het aantal betaalde 
WW-uitkeringen in december 2021, dan gaat ruim 63 
procent naar ontvangers van 55 jaar of ouder, terwijl minder 
dan 6 procent aan mensen van 35 jaar of jonger wordt 
uitgekeerd.

Figuur 31 -  Nieuwe WW-uitkeringen primair onderwijs naar leeftijd, 2021

 

Bron: Vervangingsfonds/Participatiefonds
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Figuur 29 Ontwikkeling in- en uitstroom WW-uitkeringen primair onderwijs 

 
Bron: Vervangingsfonds/Participatiefonds 

 
Aantal WW’ers daalt snel 
Omdat er de afgelopen jaren meer WW-uitkeringen zijn beëindigd dan erbij zijn gekomen, daalt het aantal 
WW’ers in het primair onderwijs snel (zie figuur 30). In de maand december 2017 ontvingen 4.722 mensen in het 
primair onderwijs een reguliere WW-betaling, in 2021 is dit aantal gedaald tot 1.301. Dit betekent dat het aantal 
WW’ers in de sector de afgelopen jaren meer dan gehalveerd is. 
 
Figuur 30 Aantal uitbetaalde WW-uitkeringen in december 

 
Bron: Vervangingsfonds/Participatiefonds 

 
Nieuwe uitkeringen vooral toegekend aan 55-plussers. 
Kijken we meer in detail naar het aantal nieuwe WW-uitkeringen, dan zien we dat nieuwe WW-uitkeringen relatief 
vaak worden toegekend aan 55-plussers (zie figuur 31). In 2021 werd ruim 42 procent van de nieuwe WW-
uitkeringen toegekend aan personen van 55 jaar of ouder. Minder dan 17 procent van de nieuwe WW-uitkeringen 
ging naar personen van 35 jaar of jonger. Het aandeel nieuwe uitkeringen dat naar jongeren gaat, daalt al jaren 
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gestaag: in 2017 ging het nog om ruim 30 procent. In datzelfde jaar ging ruim 33 procent van de nieuwe WW-
uitkeringen naar personen van 55 jaar of ouder. 
 
Figuur 30 Nieuwe WW-uitkeringen primair onderwijs naar leeftijd, 2021 

 
Bron: Vervangingsfonds/Participatiefonds 

 
Een derde WW-uitkeringen van korte duur 
Kijken we in meer detail naar de duur van WW-uitkeringen op het moment dat de uitkering wordt beëindigd, dan 
zien we dat door een substantieel deel van de WW’ers slechts kort gebruik wordt gemaakt van een uitkering. Een 
derde van de beëindigde WW-uitkeringen in 2021 heeft maximaal zes maanden geduurd. Er is echter ook een 
grote groep WW’ers die een langdurige uitkering heeft gehad: circa 30 procent heeft een uitkering gehad voor de 
periode van één tot twee jaar. De maximale duur van een WW-uitkering is 24 maanden. 
 
Meeste WW’ers in Noord-Brabant 
Kijken we tot slot naar de provincie waar WW-gerechtigden (die in de maand december een reguliere betaling 
hebben ontvangen) vandaan komen, dan zien we dat het grootste deel van de WW’ers afkomstig is uit Noord-
Brabant (bijna 22 procent in 2021, 283 mensen). Ook zijn er naar verhouding veel WW’ers afkomstig uit 
Gelderland (ruim 17 procent), Noord- en Zuid-Holland (beiden zo’n 13 procent). Het kleinste aandeel WW’ers is 
afkomstig uit Zeeland (minder dan één procent), gevolgd door Flevoland (bijna 2 procent) en Drenthe (ruim 2 
procent). 
 
5.4 Uitstroom naar pensioen 
 
Maatregelen om langer doorwerken te bevorderen, zoals de verhoging van de AOW-leeftijd, hebben ook invloed 
op de leeftijd waarop personeel in het primair onderwijs met pensioen gaat. De gemiddelde pensioenleeftijd 
(inclusief deeltijdpensioen) in de sector steeg de afgelopen jaren van 63,6 jaar in 2015 naar 64,4 jaar in 2019 (zie 
figuur 32). Het aantal personen dat met (pre)pensioen gaat, is in dezelfde periode gedaald. In 2015 kwamen er 
nog ruim 3.900 gepensioneerden bij. In 2019 is dit aantal teruggelopen tot ruim 3.480 personen. 
 
Mensen werken langer door 
Naast een stijging van de gemiddelde pensioenleeftijd, neemt ook het aantal personen dat voor de AOW-leeftijd 
met (deeltijd)pensioen gaat af. Het aantal werkenden dat vervroegd met (deeltijd)pensioen gaat, is tussen 2015 
en 2019 afgenomen van ruim 2.810 personen tot ruim 2.510 personen. In dezelfde periode zijn meer personen 
door gaan werken na het bereiken van hun AOW-leeftijd. Ging het in 2015 nog om zo’n 330 personen, in 2019 is 
dit aantal toegenomen tot ruim 440 personen.  
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Een derde WW-uitkeringen van korte duur
Kijken we in meer detail naar de duur van WW-uitkeringen 
op het moment dat de uitkering wordt beëindigd, dan zien 
we dat door een substantieel deel van de WW’ers slechts 
kort gebruik wordt gemaakt van een uitkering. Een derde 
van de beëindigde WW-uitkeringen in 2021 heeft maximaal 
zes maanden geduurd. Er is echter ook een grote groep 
WW’ers die een langdurige uitkering heeft gehad: circa 30 
procent heeft een uitkering gehad voor de periode van één 
tot twee jaar. De maximale duur van een WW-uitkering is 
24 maanden.

Meeste WW’ers in Noord-Brabant
Kijken we tot slot naar de provincie waar WW-gerechtigden 
(die in de maand december een reguliere betaling hebben 
ontvangen) vandaan komen, dan zien we dat het grootste 
deel van de WW’ers afkomstig is uit Noord-Brabant 
(bijna 22 procent in 2021, 283 mensen). Ook zijn er naar 
verhouding veel WW’ers afkomstig uit Gelderland (ruim 17 
procent), Noord- en Zuid-Holland (beiden zo’n 13 procent). 
Het kleinste aandeel WW’ers is afkomstig uit Zeeland 
(minder dan één procent), gevolgd door Flevoland (bijna 2 
procent) en Drenthe (ruim 2 procent).
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Maatregelen om langer doorwerken te bevorderen, 
zoals de verhoging van de AOW-leeftijd, hebben onder 
andere ook invloed op de leeftijd waarop personeel in 
het primair onderwijs met pensioen gaat. De gemiddelde 
pensioenleeftijd (inclusief deeltijdpensioen) in de sector 
steeg de afgelopen jaren van 63,6 jaar in 2015 naar 64,4 
jaar in 2019 (zie figuur 32). Het aantal personen dat met 
(pre)pensioen gaat, is in dezelfde periode gedaald. In 2015 
kwamen er nog ruim 3.900 gepensioneerden bij. In 2019 is 
dit aantal teruggelopen tot ruim 3.480 personen.

Mensen werken langer door
Naast een stijging van de gemiddelde pensioenleeftijd, 
neemt ook het aantal personen dat voor de AOW-leeftijd 
met (deeltijd)pensioen gaat af. Het aantal werkenden dat 
vervroegd met (deeltijd)pensioen gaat, is tussen 2015 en 
2019 afgenomen van ruim 2.810 personen tot ruim 2.510 
personen. In dezelfde periode zijn meer personen door gaan 
werken na het bereiken van hun AOW-leeftijd. Ging het 
in 2015 nog om zo’n 330 personen, in 2019 is dit aantal 
toegenomen tot ruim 440 personen. 

Figuur 32 -  Ontwikkeling instroom in (pre)pensioen en gemiddelde  

pensioenleeftijd primair onderwijs

 

Bron: Ministerie van BZK
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Figuur 31 Ontwikkeling instroom in (pre)pensioen en gemiddelde pensioenleeftijd primair onderwijs 

 
Bron: Ministerie van BZK 

 
Personeel wil en verwacht niet door te kunnen werken tot pensioenleeftijd50 
Hoewel het personeel gemiddeld genomen langer doorwerkt, wil niet al het personeel in het primair onderwijs 
doorwerken tot de pensioenleeftijd. Gemiddeld geeft onderwijspersoneel aan door te willen werken tot de leeftijd 
van 64,1 jaar. Er is hierbij slechts een paar maanden verschil tussen management, docenten en ondersteunend 
personeel. Dit betekent dat medewerkers in alle functiegroepen minder lang door willen werken dan de wettelijke 
AOW-leeftijd. Kijken we naar de leeftijd waarop zij lichamelijk en geestelijk verwachten door te kunnen werken, 
dan valt op dat deze leeftijd nog iets lager uitvalt: gemiddeld verwacht personeel in de sector tot 63,2 jaar in staat 
te zijn om door te werken. Hier zien we wél duidelijke verschillen naar functie: managementpersoneel verwacht 
door te kunnen werken tot 65,5 jaar, leraren tot 62,6 jaar en overig/ondersteunend personeel tot 64,4 jaar. Het 
directiepersoneel verwacht dus langer door te kunnen werken dan ze willen, terwijl leraren verwachten dat ze niet 
zo lang door kunnen werken als ze zouden willen. Voor overig/ondersteunend personeel komt de inschatting tot 
wanneer ze willen en kunnen doorwerken min of meer overeen. 
 
Ongeveer de helft van het onderwijspersoneel verwacht tot een hogere leeftijd te willen doorwerken en in staat te 
zijn om tot een hogere leeftijd door te werken, als ze minder uren of minder per week gaan werken. Andere (veel) 
genoemde redenen zijn: lichter werk (fysiek en/of psychisch), financiële prikkels, werkgever/collega’s die 
ondersteunen dat ik langer doorwerk en een betere gezondheid. Bijna 24 procent van het onderwijspersoneel wil 
hoe dan ook niet langer doorwerken. 
 

 
50 De gegevens in deze paragraaf zijn afkomstig uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020, TNO/CBS. 
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Personeel wil en verwacht niet door te kunnen 
werken tot pensioenleeftijd51 
Hoewel het personeel gemiddeld genomen langer 
doorwerkt, wil niet al het personeel in het primair onderwijs 
doorwerken tot de pensioenleeftijd. Gemiddeld geeft 
het onderwijspersoneel aan door te willen werken tot 
de leeftijd van 64,1 jaar. Er is hierbij slechts een paar 
maanden verschil tussen het management, leraren en 
ondersteunend personeel. Dit betekent dat medewerkers in 
alle functiegroepen minder lang door willen werken dan de 
wettelijke AOW-leeftijd. Kijken we naar de leeftijd waarop 
zij lichamelijk en geestelijk verwachten door te kunnen 
werken, dan valt op dat deze leeftijd nog iets lager uitvalt: 
gemiddeld verwacht het personeel in de sector tot 63,2 
jaar in staat te zijn om door te werken. Hier zien we wél 
duidelijke verschillen naar functie: managementpersoneel 
verwacht door te kunnen werken tot 65,5 jaar, leraren tot 
62,6 jaar en overig/ondersteunend personeel tot 64,4 jaar. 
Het directiepersoneel verwacht dus langer door te kunnen 
werken dan ze willen, terwijl leraren verwachten dat ze 
niet zo lang door kunnen werken als ze zouden willen. 
Voor overig/ondersteunend personeel komt de inschatting 
tot wanneer ze willen en kunnen doorwerken min of meer 
overeen.

51De gegevens in deze paragraaf zijn afkomstig uit de Nationale Enquête 
Arbeidsomstandigheden 2021, op: https://www.monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/
publicaties/nea-2021-onderwijstabellen/. Leiden: TNO/CBS.

Ongeveer de helft van het onderwijspersoneel verwacht 
tot een hogere leeftijd te willen doorwerken en in staat 
te zijn om tot een hogere leeftijd door te werken, als ze 
minder uren of minder per week gaan werken. Andere (veel) 
genoemde redenen zijn: lichter werk (fysiek en/of psychisch), 
financiële prikkels, werkgever/collega’s die ondersteunen 
dat ik langer doorwerk en een betere gezondheid. Bijna 24 
procent van het onderwijspersoneel wil hoe dan ook niet 
langer doorwerken.
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6. HRM-beleid
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92% 
van het onderwijspersoneel voelt zich 
gestimuleerd door hun leidinggevende 

bij de ontwikkeling van kennis en 
vaardigheden 

38% 
heeft er in 2021 over gedacht 

om ander werk te zoeken; 

18%
heeft concrete stappen ondernomen

70% 
heeft in de afgelopen twee jaar  
een opleiding of cursus gevolgd

42% 
heeft behoefte aan een nieuwe 

opleiding of cursus

Managers willen zich vooral op  
toekomstige veranderingen  

voorbereiden
Leraren en ondersteuners willen  

vooral hun werk beter kunnen doen

Ervaren werkdruk blijft hoog

61% moet vaak heel veel werk doen

44% moet vaak extra hard werken

31% moet vaak erg snel werken

50%  vindt arbo-maatregelen op
het gebied van werkdruk 
onvoldoende

PROFESSIONELE ONTWIKKELING INZETBAARHEID WERKDRUK

TEVREDENHEID EN SOCIALE STEUN

85% 
is (zeer) tevreden over het werk

8
 

9% 
vindt dat de leidinggevende oog heeft 

voor het welzijn van medewerkers

95% 
geeft aan dat collega’s persoonlijke 

belangstelling hebben

92% 
kan gemakkelijk voldoen 

aan fysieke eisen

88% 
kan gemakkelijk voldoen 

aan psychische eisen
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Goed HRM-beleid draagt niet alleen bij aan de 
professionele ontwikkeling van de organisatie 
en het personeel op school, maar ook aan 
personeel dat tevreden en bevlogen hun werk 
kan doen. In het Onderwijsakkoord dat in 2022 
werd gesloten roepen sociale partners en het 
ministerie van OCW schoolorganisaties op om in 
strategisch personeelsbeleid te investeren52. Dit 
hoofdstuk gaat daarom in op enkele aan HRM-
beleid gerelateerde aspecten, zoals deelname aan 
professionaliseringsactiviteiten, werkbeleving en 
duurzame inzetbaarheid53.

52 Minister van Primair en Voortgezet Onderwijs, PO-Raad, VO-
Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv en AVS (2022). Onderwijsakkoord 
funderend onderwijs: Samen voor het beste onderwijs, op: https://
www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/04/22/het-
onderwijsakkoord-samen-voor-het-beste-onderwijs
53 Een groot deel van de uitkomsten in dit hoofdstuk is afkomstig 
uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2021 - TNO/CBS, 
op: https://www.monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/publicaties/nea-2021-
onderwijstabellen/ In totaal hebben 3.543 werkenden in  het primair 
onderwijs aan dit onderzoek deelgenomen. De precieze respons kan 
per vraag verschillen. 
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Samenvatting
Het personeel in het primair onderwijs is overwegend 
tevreden over hun werk: zo’n 85 procent geeft aan hier (zeer) 
tevreden over te zijn. Onderwijspersoneel vindt met name dat 
zij interessant werk hebben (circa 98 procent). Ook zijn zij 
overwegend tevreden over de werkzekerheid (98 procent) en 
het type dienstverband/contract (circa 96 procent). Bovendien 
wordt zeer veel sociale steun ervaren op de werkvloer. Zo'n 
89 procent van het personeel vindt bijvoorbeeld dat de 
leidinggevende oog heeft voor het welzijn van medewerkers.

Ondanks de hoge tevredenheid ervaart een aanzienlijk deel 
van het personeel wel regelmatig een hoge werkdruk. Bijna 
61 procent van het personeel geeft bijvoorbeeld aan vaak 
of altijd veel te moeten werken. Met name het management 
(70 procent) en leraren (ruim 66 procent) geven dit aan. 
Het aandeel is wel afgenomen ten opzichte van 2018 
en 2019, toen was het aandeel respectievelijk bijna 67 
procent en circa 69 procent. Ook geven meer dan vier op 
de tien personeelsleden aan dat zij vaak of altijd extra hard 
moeten werken. Naast de ervaren kwantitatieve taakeisen, 
vindt een deel van het personeel het werk ook emotioneel 
belastend. Ongeveer de helft van het personeel vindt de arbo-
maatregelen op het gebied van werkdruk onvoldoende.

Om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen, is het van 
belang dat leraren, onderwijsondersteunend personeel en 
directieleden zich professioneel blijven ontwikkelen. Circa 70 
procent van het personeel geeft aan de afgelopen twee jaar 
een opleiding of cursus gevolgd te hebben voor het werk. 
Leraren en ondersteuners hebben met name behoefte aan 
training om het huidige werk beter te kunnen doen, managers 
willen vooral voorbereid zijn op toekomstige veranderingen. 
Als het gaat om duurzame inzetbaarheid geeft tot slot een 
ruime meerderheid van het personeel aan goed te kunnen 
voldoen aan de psychische en fysieke eisen van het werk.
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 6.1  Functiemix

De functiemix is de verdeling van leraren over de 
verschillende salarisschalen binnen de schoolorganisaties. 
Sinds september 2018 zijn de salarisschalen voor leraren 
onderverdeeld in L10, L11 en L12. Naar aanleiding van het 
recent gesloten Onderwijsakkoord worden de salarisschalen 
in de komende cao ingedeeld in dezelfde salarisschalen als 
het voortgezet onderwijs, namelijk LA, LB, LC en LD54.

Het aandeel leraren in de drie salarisschalen blijft ieder jaar 
ongeveer gelijk. In het basisonderwijs zit het grootste deel 
van de leraren in schaal L10. In 2018 zat circa 72 procent 
van de leraren in L10, in 2021 was dit eveneens circa 72 
procent (zie figuur 33). Ongeveer 28 procent van de leraren 
zit in schaal L11 en rond de 0,5 procent in L12.

In het speciaal (basis)onderwijs is de meerderheid van 
de leraren ingeschaald in schaal L11 (zie figuur 34). Hier 
zijn iets sterkere fluctuaties te zien over de jaren: in 2018 
zat circa 85 procent van de leraren in schaal L11, in 2021 
was dit licht gedaald tot 84,5 procent. Ook het aandeel 
leraren in schaal L12 daalde, van zo’n 13 procent naar 
bijna 12 procent. Het aandeel leraren in schaal L10 steeg 
daarentegen van 0,6 procent in 2018 naar 3 procent in 
2021.

54 PO-Raad (2022) Omzetting naar nieuwe salarisschalen volgens het 
onderhandelaarsakkoord, op: https://www.poraad.nl/werkgeverschap/
arbeidsvoorwaarden/cao-primair-onderwijs/omzetting-naar-nieuwe-
salarisschalen

Figuur 33 - Aandeel leraren per salarisschaal basisonderwijs

 

Bron: Ministerie van OCW

Figuur 34 - Aandeel leraren per salarisschaal speciaal (basis)onderwijs

 

Bron: Ministerie van OCW
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Het aandeel leraren in de drie salarisschalen blijft ieder jaar ongeveer gelijk. In het basisonderwijs zit het grootste 
deel van de leraren in schaal L10. In 2018 zat circa 72 procent van de leraren in L10, in 2021 was dit eveneens 
circa 72 procent (zie figuur 39). Ongeveer 28 procent van de leraren zit in schaal L11 en rond de 0,5 procent in 
L12. 
 
In het speciaal (basis)onderwijs is de meerderheid van de leraren ingeschaald in schaal L11 (zie figuur 39). Hier 
zijn iets sterkere fluctuaties te zien over de jaren: in 2018 zat circa 85 procent van de leraren in schaal L11, in 
2021 was dit licht gedaald tot 84,5 procent. Ook het aandeel leraren in schaal L12 daalde, van 13,4 procent naar 
11,9 procent. Het aandeel leraren in schaal L10 steeg daarentegen van 0,6 procent in 2018 naar 3 procent in 
2021. 
 
Figuur 34 Aandeel leraren per salarisschaal basisonderwijs 
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Bron: Ministerie van OCW 
 
Figuur 35 Aandeel leraren per salarisschaal speciaal (basis)onderwijs 

 
Bron: Ministerie van OCW 

 
6.2 Professionele ontwikkeling 

Om de kwaliteit van het onderwijs te borgen, is het van belang dat leraren, onderwijsondersteunend personeel en 
directieleden zich blijven ontwikkelen. Het belang van professionele ontwikkeling wordt in het primair onderwijs 
ook door leidinggevenden erkend. Zo stimuleert de leidinggevende volgens ruim 50 procent van het personeel de 
ontwikkeling van kennis en vaardigheden in beperkte mate en geeft 42 procent aan dat zij in grote mate hierin 
gestimuleerd worden. 
 
Doel van cursus of opleiding 
Ruim 70 procent van het personeel in het primair onderwijs geeft aan de afgelopen twee jaar een opleiding of 
cursus gevolgd te hebben voor het werk. De opleidingen en cursussen kunnen verschillende doelen hebben. 
Ruim 69 procent geeft aan de opleiding of cursus te doen om het huidige werk beter uit te kunnen voeren (zie 
figuur 41). Voor alle functiegroepen was dit het meest voorkomende doel. Bijna een op de vijf werkenden volgt 
een opleiding of cursus om beter om te kunnen gaan met toekomstige veranderingen in het werk. 
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6.2 Professionele ontwikkeling

Om de kwaliteit van het onderwijs te borgen, is het van 
belang dat leraren, onderwijsondersteunend personeel en 
directieleden zich blijven ontwikkelen. Leidinggevenden 
in het primair onderwijs erkennen dit belang. Volgens 
zo’n 50 procent van het onderwijspersoneel stimuleert de 
leidinggevende de ontwikkeling van kennis en vaardigheden 
in beperkte mate en geeft 42 procent aan dat zij in grote 
mate hierin gestimuleerd worden.

Doel van cursus of opleiding
Zo’n 70 procent van het personeel in het primair onderwijs 
geeft aan de afgelopen twee jaar een opleiding of 
cursus gevolgd te hebben voor hun werk. Deze kunnen 
verschillende doelen hebben. Zo’n 69 procent geeft aan de 
opleiding of cursus te doen om het huidige werk beter uit 
te kunnen voeren (zie figuur 35). Voor alle functiegroepen 
was dit het meest voorkomende doel. Bijna een op de vijf 
werkenden volgt een opleiding of cursus om beter om te 
kunnen gaan met toekomstige veranderingen in het werk.

Figuur 35 - Wat was het belangrijkste doel van de opleiding of cursus?

 

Bron: NEA 2021, TNO
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Figuur 36 Wat was het belangrijkste doel van de opleiding of cursus? 

 
Bron: NEA 2021, TNO 
 
Merendeel personeel heeft geen behoefte aan cursus of opleiding 
Meer dan de helft van het personeel, zo’n 58 procent, heeft op dit moment geen behoefte aan een (nieuwe) 
opleiding of cursus (zie figuur 41). Hierbij zijn er verschillen tussen de functies: van het personeel in een 
managementfunctie heeft 51 procent geen behoefte aan een opleiding of cursus tegenover circa 58 procent van 
de leraren en 57 procent van het overige/ondersteunende personeel. 
 
Personeel met een managementfunctie dat wel behoefte heeft om een opleiding of cursus te volgen, doet dit het 
vaakst om zich op toekomstige veranderingen voor te bereiden (bijna 24 procent). Leraren en 
overige/ondersteunende medewerkers volgen het vaakst een opleiding of cursus om hun huidige werk beter 
kunnen doen (zo’n 23 procent van de leraren, ruim 22 procent van de overige/ondersteunende medewerkers). 
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Merendeel onderwijspersoneel heeft geen 
behoefte aan cursus of opleiding
Meer dan de helft van het personeel, zo’n 58 procent, heeft 
op dit moment geen behoefte aan een (nieuwe) opleiding 
of cursus (zie figuur 36). Hierbij zijn er verschillen tussen 
de functies: van het personeel in een managementfunctie 
heeft 51 procent geen behoefte aan een opleiding of cursus 
tegenover circa 58 procent van de leraren en 57 procent van 
het overige/ondersteunende personeel.

Personeel met een managementfunctie dat wel behoefte 
heeft om een opleiding of cursus te volgen, doet dit het 
vaakst om zich op toekomstige veranderingen voor te 
bereiden (bijna 24 procent). Leraren (bijna 23 procent) en 
overige/ondersteunende medewerkers (circa 22 procent) 
volgen het vaakst een opleiding of cursus om hun huidige 
werk beter kunnen doen.

Figuur 36 -  Heeft u op dit moment behoefte aan een opleiding of cursus?  

(meerdere antwoorden mogelijk)

 

Bron: NEA 2021, TNO
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Figuur 37 Heeft u op dit moment behoefte aan een opleiding of cursus? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
Bron: NEA 2021, TNO 
 
6.3 Vakmanschap en inzetbaarheid 

Een ruime meerderheid van het personeel in het primair onderwijs geeft aan goed te kunnen voldoen aan de 
fysieke en psychische eisen van het werk. Ruim 92 procent geeft aan gemakkelijk te kunnen voldoen aan de 
fysieke eisen, terwijl 88 procent gemakkelijk aan de psychische eisen kan voldoen. Ook is een meerderheid van 
het personeel positief over hun baankansen: ruim 60 procent verwacht gemakkelijk een nieuwe functie te kunnen 
krijgen bij de huidige werkgever, en 83 procent bij een andere werkgever. Ten opzichte van 2020 zijn meer 
medewerkers in de sector ervan overtuigd dat ze gemakkelijk bij een andere werkgever terecht kunnen. 
 
Baanzekerheid en ander werk 
Tegelijkertijd is de baanonzekerheid in de sector beperkt. Slechts een klein deel van het personeel, minder dan 5 
procent, loopt naar eigen zeggen het risico om hun huidige baan te verliezen. Voor leraren en managers ligt dit 
aandeel zelfs onder de 4 procent. Nog eens 5 procent van het personeel maakt zich zorgen over het behoud van 
hun baan. Wel heeft een deel van het personeel in het afgelopen jaar erover nagedacht om ander werk te zoeken 
(38 procent). Dit geldt met name voor leraren en managers (circa 40 procent) en minder voor 
overig/ondersteunend personeel (circa 33 procent). Een deel heeft zelfs concrete stappen ondernomen om ander 
werk te vinden: bijna 18 procent. Dit geldt voor alle functiegroepen. Zo’n 67 procent van het personeel geeft aan 
over vijf jaar nog bij de huidige organisatie te willen werken. 
 
6.4 Werkbeleving en werkdruk 
 
Ondanks alle inspanningen om de werkdruk in de sector te verlagen, blijft de ervaren werkdruk in de sector een 
punt van aandacht met name onder het management. Zo geeft zo’n 61 procent van het personeel aan vaak of 
altijd veel werk te moeten doen (zie figuur 43). Het management (ruim 70 procent) en leraren (ruim 66 procent) 
geven dit met name aan, terwijl dit onder het overig/ondersteunend personeel minder vaak voorkomt (zo’n 43 
procent). Ook geeft ongeveer 44 procent van het personeel aan vaak of altijd extra hard te moeten werken. Ook 
dit zien we het meest bij het management (57 procent) en bij de leraren (zo’n 48 procent). 
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 6.3	Vakmanschap	en	inzetbaarheid
Een ruime meerderheid van het personeel in het primair 
onderwijs geeft aan goed te kunnen voldoen aan de fysieke 
en psychische eisen van het werk. Ruim 92 procent geeft 
aan gemakkelijk te kunnen voldoen aan de fysieke eisen, 
terwijl 88 procent gemakkelijk aan de psychische eisen 
kan voldoen. Ook is een meerderheid van het personeel 
positief over hun baankansen: 60,5 procent verwacht 
gemakkelijk een nieuwe functie te kunnen krijgen bij hun 
huidige werkgever, en 83 procent bij een andere werkgever. 
Ten opzichte van 2020 zijn meer medewerkers in de 
sector ervan overtuigd dat ze gemakkelijk bij een andere 
werkgever terecht kunnen. De afgelopen jaren neemt dit 
aandeel toe. 

Baanzekerheid en ander werk 
In de sector wordt dan ook een hoge mate van 
baanzekerheid ervaren. Slechts een klein deel van het 
personeel, minder dan 5 procent, loopt naar eigen zeggen 
het risico om hun huidige baan te verliezen. Voor leraren 
en managers ligt dit aandeel zelfs onder de 4 procent. 
Nog eens 5 procent van het personeel maakt zich zorgen 
over het behoud van hun baan. Wel heeft een deel van het 
personeel in het afgelopen jaar erover nagedacht om ander 
werk te zoeken dan het werk bij hun huidige werkgever 
(38 procent). Dit geldt met name voor leraren en managers 
(circa 40 procent) en minder voor overig/ondersteunend 
personeel (circa 33 procent). Een deel heeft zelfs concrete 
stappen ondernomen om ander werk te vinden: bijna 18 
procent. Dit geldt voor alle functiegroepen. Zo’n 67 procent 
van het personeel geeft aan over vijf jaar nog bij de huidige 
organisatie te willen werken.
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 6.4 Werkbeleving en werkdruk

Ondanks alle inspanningen om de werkdruk in de sector te 
verlagen, blijft de ervaren werkdruk een punt van aandacht, 
met name onder het management. Zo geeft zo’n 61 procent 
van het personeel aan vaak of altijd veel werk te moeten 
doen (zie figuur 37). Het management (ruim 70 procent) en 
leraren (ruim 66 procent) geven dit met name aan, terwijl 
dit onder het overig/ondersteunend personeel minder vaak 
voorkomt (circa 43 procent). Ook geeft ongeveer 44 procent 
van het personeel aan vaak of altijd extra hard te moeten 
werken. Ook dit zien we het meest bij het management 
(circa 57 procent) en bij de leraren (zo’n 48 procent).

Figuur 37 -  Stellingen over kwantitatieve taakeisen (aandeel vaak of altijd)

 

Bron: NEA 2021, TNO

85 -  Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2022

 

59 
 

Figuur 37 Stellingen over kwantitatieve taakeisen (aandeel vaak of altijd) 

 
Bron: NEA 2021, TNO 
 
Emotioneel zwaar werk 
Naast de hoge kwantitatieve taakeisen, vindt een deel van het personeel het werk ook emotioneel belastend (zie 
figuur 38). Zo raakt circa een derde van het personeel vaak of altijd emotioneel betrokken bij het werk. Dit komt 
relatief veel voor onder leraren (ruim 39 procent) en in mindere mate onder het management (zo’n 25 procent) en 
overig/ondersteunend personeel (ruim18 procent). Ook is het werk volgens bijna een kwart van het personeel 
vaak of altijd emotioneel veeleisend. Vooral het management (ruim 28 procent) en leraren (26,5 procent) ervaren 
het werk als emotioneel veeleisend, het overig/ondersteunend personeel ervaart dit in mindere mate (zo’n 16 
procent). 
 
Figuur 38 Stellingen over emotioneel zwaar werk (aandeel vaak of altijd) 

 
Bron: NEA 2021, TNO 
 
Burn-outklachten in onderwijs 
Daarnaast zien we dat een deel van het personeel last heeft van burn-outklachten, die een aantal keren per 
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Emotioneel zwaar werk
Naast de hoge kwantitatieve taakeisen, vindt een deel van 
het personeel het werk ook emotioneel belastend (zie figuur 
38). Zo raakt circa een derde van het personeel vaak of 
altijd emotioneel betrokken bij het werk. Dit komt relatief 
veel voor onder leraren (ruim 39 procent) en in mindere 
mate onder het management (zo’n 25 procent) en overig/
ondersteunend personeel (ruim 18 procent). Ook is het 
werk volgens bijna een kwart van het personeel vaak of 
altijd emotioneel veeleisend. Vooral het management (ruim 
28 procent) en leraren (26,5 procent) ervaren het werk als 
emotioneel veeleisend, het overig/ondersteunend personeel 
ervaart dit in mindere mate (zo’n 16 procent).

Figuur 38 -  Stellingen over emotioneel zwaar werk (aandeel vaak of altijd)

 

Bron: NEA 2021, TNO

Burn-outklachten in onderwijs
Daarnaast zien we dat een deel van het personeel last heeft 
van burn-outklachten, die een aantal keren per maand tot 
elke dag voorkomen. Zo voelt 39 procent van het personeel 
zich leeg aan het einde van een werkdag. Dit is daarmee 
de meest voorkomende burn-outklacht. Ook voelt bijna 
21 procent van de werkenden zich emotioneel uitgeput 
door het werk en is ongeveer een even groot deel moe als 
ze opstaan en geconfronteerd worden met werk. Al deze 
burn-outklachten komen vaker voor bij leraren dan bij het 
management en overig/ondersteunend personeel.  
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Figuur 37 Stellingen over kwantitatieve taakeisen (aandeel vaak of altijd) 

 
Bron: NEA 2021, TNO 
 
Emotioneel zwaar werk 
Naast de hoge kwantitatieve taakeisen, vindt een deel van het personeel het werk ook emotioneel belastend (zie 
figuur 38). Zo raakt circa een derde van het personeel vaak of altijd emotioneel betrokken bij het werk. Dit komt 
relatief veel voor onder leraren (ruim 39 procent) en in mindere mate onder het management (zo’n 25 procent) en 
overig/ondersteunend personeel (ruim18 procent). Ook is het werk volgens bijna een kwart van het personeel 
vaak of altijd emotioneel veeleisend. Vooral het management (ruim 28 procent) en leraren (26,5 procent) ervaren 
het werk als emotioneel veeleisend, het overig/ondersteunend personeel ervaart dit in mindere mate (zo’n 16 
procent). 
 
Figuur 38 Stellingen over emotioneel zwaar werk (aandeel vaak of altijd) 

 
Bron: NEA 2021, TNO 
 
Burn-outklachten in onderwijs 
Daarnaast zien we dat een deel van het personeel last heeft van burn-outklachten, die een aantal keren per 
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Arbo-maatregelen nodig ten aanzien van 
werkdruk en emotioneel zwaar werk
Dat de ervaren werkdruk in de sector hoog is, zien we ook 
terug in de behoefte aan arbo-maatregelen op dit vlak. Circa 
59 procent van het personeel vindt dat er arbo-maatregelen 
nodig zijn ten aanzien van werkdruk en werkstress. 
Dit komt met name omdat de huidige maatregelen als 
onvoldoende worden ervaren (circa 50 procent) en niet 
zozeer doordat er geen maatregelen zijn (circa 9 procent). 
Een kleiner deel van het personeel, circa 28 procent, vindt 
ook dat er arbo-maatregelen nodig zijn ten aanzien van 
het emotioneel zware karakter van het werk. Ook dit komt 
met name doordat de huidige maatregelen als onvoldoende 
worden ervaren. Met name leraren vinden de huidige arbo-
maatregelen op dit gebied onvoldoende.

Toch tevreden over arbeidsomstandigheden  
en werk 
Ondanks de hoge ervaren werkdruk in het primair 
onderwijs, is het merendeel van het personeel tevreden over 
hun arbeidsomstandigheden en werk (zie figuur 39). Ruim 
78 procent van het personeel geeft bijvoorbeeld aan (zeer) 
tevreden te zijn over hun arbeidsomstandigheden. Wel is 
het aandeel dat tevreden is over dit aspect hoger onder 
het management (circa 86 procent) dan onder het overig/
ondersteunend personeel (circa 82 procent) en leraren (circa 
77 procent). 

Ook is het personeel tevreden over het werk zelf: 85 procent 
geeft aan hier (zeer) tevreden over te zijn. Hier zien we ook 
dat leraren iets minder vaak tevreden zijn dan het overige 
personeel: circa 88 procent van het management en circa 
87 procent van het overig/ondersteunend personeel is (zeer) 
tevreden over hun werk, terwijl dit voor 84 procent van de 
leraren geldt.

Figuur 39 -  Tevredenheid over arbeidsomstandigheden en werk  

(aandeel (zeer) tevreden)

 

Bron: NEA 2021, TNO
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maand tot elke dag voorkomen. Zo voelt 39 procent van het personeel zich leeg aan het einde van een werkdag. 
Dit is daarmee de meest voorkomende burn-outklacht. Ook voelt bijna 21 procent van de werkenden zich 
emotioneel uitgeput door het werk en is ongeveer een even groot deel moe als ze opstaan en geconfronteerd 
worden met werk. Al deze burn-outklachten komen vaker voor bij leraren dan bij het management en 
overig/ondersteunend personeel.  
 
Arbo-maatregelen nodig ten aanzien van werkdruk en emotioneel zwaar werk 
Dat de ervaren werkdruk in de sector hoog is, zien we ook terug in de behoefte aan arbo-maatregelen op dit vlak. 
Ruim 59 procent van het personeel vindt dat er arbo-maatregelen nodig zijn ten aanzien van werkdruk en 
werkstress. Dit komt met name omdat de huidige maatregelen als onvoldoende worden ervaren (circa 50 procent) 
en niet zozeer doordat er geen maatregelen zijn (circa 9 procent). Een kleiner deel van het personeel, ruim 28 
procent, vindt ook dat er arbo-maatregelen nodig zijn ten aanzien van het emotioneel zware karakter van het 
werk. Ook dit komt met name doordat de huidige maatregelen als onvoldoende worden ervaren. Met name 
leraren vinden de huidige arbo-maatregelen op het gebied van werkstress en emotioneel zwaar werk 
onvoldoende. 
 
Toch tevreden over arbeidsomstandigheden en werk 
Ondanks de hoge ervaren werkdruk in het primair onderwijs, is het merendeel van het personeel tevreden over 
hun arbeidsomstandigheden en werk (zie figuur 45). Ruim 78 procent van het personeel geeft bijvoorbeeld aan 
(zeer) tevreden te zijn over hun arbeidsomstandigheden. Wel is het aandeel dat tevreden is over dit aspect hoger 
onder het management (circa 86 procent) dan onder overig/ondersteunend personeel (circa 82 procent) en 
leraren (circa 77 procent).  
 
Ook is het personeel tevreden over het werk zelf: 85 procent geeft aan hier (zeer) tevreden over te zijn. Hier zien 
we ook dat leraren iets minder vaak tevreden zijn dan het overige personeel: circa 88 procent van het 
management en circa 87 procent van het overig/ondersteunend personeel is (zeer) tevreden over hun werk, 
terwijl dit voor 84 procent van de leraren geldt. 
 
Figuur 40 Tevredenheid over arbeidsomstandigheden en werk (aandeel (zeer) tevreden) 

 
Bron: NEA 2021, TNO 

 
Meest tevreden over inhoud werk 
Kijken we meer in detail naar de baanaspecten waar personeel tevreden over is, dan valt op dat zij met name 
positief zijn over de inhoud van hun werk. Zo vindt ruim 98 procent van het personeel dat zij interessant werk 
hebben (zie figuur 46). Ook is het personeel (zeer) tevreden over de werkzekerheid (ruim 98 procent), het type 
dienstverband/contract (ruim 96 procent) en de mogelijkheid om in deeltijd te werken en te leren (beide ruim 95 
procent). Het minst positief is men over de mogelijkheid om zelf de werktijden te bepalen. Desondanks is nog 
circa 61 procent van het personeel hierover te spreken. Ook over de mogelijkheid om thuis te werken (zo’n 62 
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Meest tevreden over inhoud werk
Kijken we meer in detail naar de baanaspecten waar 
personeel tevreden over is, dan valt op dat zij met name 
positief zijn over de inhoud van hun werk. Zo vindt ruim 98 
procent van het personeel dat zij interessant werk hebben 
(zie figuur 40). Ook is het personeel (zeer) tevreden over 
de werkzekerheid (98 procent), het type dienstverband/
contract (ruim 96 procent) en de mogelijkheid om in deeltijd 
te werken en te leren (beide ruim 95 procent). 

Figuur 40 -   Tevredenheid over werkaspecten (aandeel (heel) tevreden)

Bron: NEA 2021, TNO

Het minst positief is men over de mogelijkheid om zelf 
de werktijden te bepalen. Desondanks is nog circa 61 
procent van het personeel hierover te spreken. Ook over 
de mogelijkheid om thuis te werken is het personeel 
naar verhouding minder tevreden (zo’n 62 procent). 
Deze ontevredenheid is deels te verklaren door de vaste 
schooltijden en doordat het personeel op locatie(school) 
werkt.
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6.5 Sociale steun en autonomie

Het personeel in het primair onderwijs is over het algemeen 
zeer te spreken over de sociale steun die zij ontvangen van 
hun leidinggevende en collega’s. Circa 90 procent van het 
personeel, met name managers, geeft bijvoorbeeld aan dat 
de leidinggevende aandacht besteedt aan wat zij zeggen. 
Daarnaast vindt zo’n 89 procent dat de leidinggevende oog 
heeft voor het welzijn van medewerkers. De omgang met 
collega’s en de sociale steun van collega’s wordt ook zeer 
positief ervaren. Circa 98 procent van het personeel vindt 
de collega’s vriendelijk en zo’n 95 procent van het personeel 
geeft aan dat hun collega’s persoonlijke belangstelling 
hebben.

Meerderheid ervaart autonomie,  
behalve in bepalen volgorde van 
werkzaamheden, opnemen van verlof  
en het bepalen van de werktijden
Kijken we tot slot naar de ervaren autonomie van 
onderwijspersoneel, dan valt op dat dit per aspect verschilt. 
Het personeel kan naar verhouding relatief vaak zelf 
oplossingen bedenken om bepaalde aspecten in het werk 
op te lossen (circa 71 procent). Dit geldt voor bijna al het 
personeel in een managementfunctie, maar ook voor een 
meerderheid van de leraren en het ondersteunend/overig 
personeel (circa 70 procent). Ook geeft meer dan de helft 
van het personeel aan (soms of regelmatig) zelf te kunnen 
beslissen hoe ze het werk uitvoeren en in welke volgorde 
zij dit doen. Als het gaat om het zelf regelen van het 
werktempo, dan vindt ruim 39 procent van het personeel 
dat zij hier (soms of regelmatig) de mogelijkheid toe hebben. 
De minste autonomie ervaart het personeel bij het opnemen 
van verlof en het bepalen van de werktijden (beide bijna 5 
procent). Dit is mogelijk deels te verklaren door de vaste 
schoolvakanties en schooltijden. Het management ervaart 
het meest vaak autonomie in het werk en leraren het minst 
vaak.
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7. Verwachtingen  
voor de toekomst 
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Het personeelstekort in het primair onderwijs 
is een urgent en complex probleem. Omdat de 
arbeidsmarkt voor leraren een grotendeels gesloten 
systeem is, kan er doorgaans vrij goed voorspeld 
worden hoe de tekorten zich de komende periode 
zullen ontwikkelen55. Maar: de coronacrisis heeft het 
maken van prognoses een stuk lastiger gemaakt. 
Dit komt ten eerste door de schommelingen in de 
bevolkingsgrootte. In 2020 is de bevolkingsgroei 
sterk afgeremd, onder andere door een laag aantal 
geboortes en lage immigratie (zie hoofdstuk 2). 
Ten tweede heeft de coronacrisis in 2020 geleid 
tot uitzonderlijk veel aanmeldingen voor de pabo 
(zie hoofdstuk 3). Inmiddels weten we dat er in 
2021 bijvoorbeeld weer meer kinderen werden 
geboren en het aantal aanmeldingen voor de pabo 
normaliseerde. De meest recente prognoses op het 
moment van schrijven zijn echter in december 2021 
opgesteld, toen dit nog niet bekend was. Daarnaast 
is nog onduidelijk hoe de arbeidsmarkt zal reageren 
op de ingrijpende beleidsmaatregelen die recent 
zijn genomen, zoals investeringen vanuit het NP 
Onderwijs en het coalitieakkoord (zie hoofdstuk 2).

55 De landelijke arbeidsmarktprognoses die jaarlijks in opdracht 
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden 
opgesteld, bespreken de verwachte tekorten voor directeuren 
en leraren samen. Deze samenvoeging bestaat omdat deels 
vergelijkbare groepen personen binnen deze functies aan de slag 
kunnen en in die zin gezien worden als uitwisselbaar. Een tekort 
aan directeuren kan daardoor omslaan in een tekort aan leraren en 
visa versa.
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Vanwege de hierboven beschreven ontwikkelingen moeten 
de voorspelde tekorten die we in dit hoofdstuk presenteren 
zeer voorzichtig worden geïnterpreteerd. Toch hebben 
we besloten de meest recente prognoses te laten zien, 
omdat ze de grote veranderingen illustreren waar de 
onderwijsarbeidsmarkt momenteel mee te maken heeft. We 
leggen zo veel mogelijk uit hoe en waarom de meest recente 
prognoses verschillen van de vorige prognoses uit december 
2020.

In dit hoofdstuk gaan we eerst in op de vraag naar leraren. 
Deze wordt voornamelijk bepaald door de ontwikkeling 
van het aantal leerlingen in de sector (uitbreidingsvraag). 
Ook de uitstroom van leraren, bijvoorbeeld naar een 
andere sector of naar pensioen (vervangingsvraag), is een 
belangrijke voorspeller van de vraag naar leraren. Vanwege 
de hierboven genoemde onzekerheden zijn er echter geen 
recente prognoses over de vervangingsvraag gepubliceerd. 
Vervolgens gaan we in op de instroom van (nieuwe) leraren, 
onder andere vanaf de pabo, en op de vraag in hoeverre 
de instroom in de sector (op basis van de kennis van 2021) 
voldoende is om aan de vraag naar leraren te voldoen. 
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Samenvatting 
Het lerarentekort in het primair onderwijs is een 
urgent en complex probleem. Veel scholen hebben 
op dit moment al moeite om vacatures te vervullen 
en het is niet de verwachting dat hier op korte 
termijn verandering in komt. Vanwege de gevolgen 
van de coronacrisis en nog onbekende effecten 
van de extra investeringen in de sector is het op 
het moment zeer lastig om te voorspellen hoe de 
lerarentekorten zich gaan ontwikkelen. Uit de meest 
recente prognoses, gemaakt in december 2021, 
blijkt dat de extra onvervulde werkgelegenheid voor 
leraren, zonder veranderingen in beleid, de komende 
jaren zal afnemen. Met de kennis van nu, slechts 
een paar maanden later, is het echter onduidelijk in 
hoeverre deze prognoses werkelijkheid worden. In de 
loop van 2022 worden geactualiseerde prognoses 
gepubliceerd.
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7.1  Leerlingenprognose

De vraag naar leraren wordt voor een groot deel bepaald 
door (de ontwikkeling van) het aantal leerlingen in de 
sector. De ontwikkeling van de ‘basisgeneratie’ van  
kinderen56 biedt hier meer inzicht in. Voorspeld wordt dat de 
basisgeneratie de komende jaren zal dalen (zie figuur 41). 
Tussen 2021 en 2026 zal deze landelijk met drie procent 
afnemen, tot ongeveer 1.470.500 kinderen. De ontwikkeling 
van de basisgeneratie loopt per provincie uiteen. Zo daalt 
deze in Drenthe, met bijna 9 procent, aanzienlijk. Ook zien 
we een sterke daling in Friesland (ruim 8 procent), Overijssel 
(7 procent) en Groningen (zo’n 7 procent). Daarentegen 
daalt de basisgeneratie in Noord-Holland en Zuid-Holland 
slechts met iets meer dan één procent.

56 De basisgeneratie bestaat uit kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar, 
plus 30 procent van de 12-jarigen.

Figuur 41 -  Ontwikkeling basisgeneratie primair onderwijs naar provincie,  

2021-2026

 

Bron: Scenariomodel PO
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7.1 Leerlingenprognose 

De vraag naar leraren wordt voor een groot deel bepaald door (de ontwikkeling van) het aantal leerlingen in de 
sector. De ontwikkeling van de ‘basisgeneratie’ van kinderen52 biedt hier meer inzicht in. Voorspeld wordt dat de 
basisgeneratie de komende jaren zal dalen (zie figuur 34). Tussen 2021 en 2026 zal de basisgeneratie landelijk 
met drie procent dalen, tot ongeveer 1.470.500 kinderen. De ontwikkeling van de basisgeneratie loopt per 
provincie uiteen. Zo daalt de basisgeneratie in Drenthe, met bijna 9 procent, aanzienlijk. Ook zien we een sterke 
daling in Friesland (ruim 8 procent), Overijssel (7 procent) en Groningen (zo’n 7 procent). Daarentegen daalt de 
basisgeneratie in Noord-Holland en Zuid-Holland slechts met iets meer dan één procent. 
 
Figuur 42 Ontwikkeling basisgeneratie primair onderwijs naar provincie, 2021-2026 

 
Bron: Scenariomodel PO 
 
Werkgelegenheid daalt licht, wel stijging in grote steden 
Doordat het aantal leerlingen de komende jaren afneemt, zal ook de werkgelegenheid in de sector naar 
verwachting dalen53. De werkgelegenheid voor leraren (in fte) zal naar verwachting dalen van circa 88.700 fte in 
2021 naar ongeveer 86.700 fte in 2026, een daling van 2,3 procent (zie figuur 35). We zien door de jaren heen 
een vrij constante daling van 200 tot 600 fte per jaar. 
 
Ook de verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid verschilt per regio. Vanwege de onbetrouwbaarheid van 
de voorspellingen die in 2021 gedaan zijn, zijn vooralsnog geen regionale prognoses gepubliceerd. In de meest 
recente prognoses (december 2020) werd verwacht dat de werkgelegenheid het sterkst daalt in 
arbeidsmarktregio Twente (ruim vijf procent). Ook in de arbeidsmarktregio’s Drenthe, Friesland en Groningen zou 
de werkgelegenheid naar verwachting sterk afnemen (ruim 4 procent). Er werd juist een stijging verwacht in 

 
52 De basisgeneratie bestaat uit kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar, plus 30 procent van de 12-jarigen. 
53 Er zijn in Mirror drie factoren die de ontwikkeling van de werkgelegenheid bepalen: de leerlingenprognoses, de verhouding 
tussen het aantal fte leraren en het aantal leerlingen en een beperkte vaste voet. De cijfers in dit deel van de 
Arbeidsmarktanalyse zijn gebaseerd op de regionale arbeidsmarktramingen die CentERdata heeft opgesteld in opdracht van 
het ministerie van OCW. 
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Werkgelegenheid daalt licht,  
wel stijging in grote steden
Doordat het aantal leerlingen de komende jaren afneemt, 
zal ook de werkgelegenheid in de sector naar verwachting  
dalen57. De werkgelegenheid voor leraren (in fte) zal  
naar ongeveer 86.700 fte in 2026, een daling van zo’n  
2 procent (zie figuur 42). We zien door de jaren heen een  
vrij constante daling van 200 tot 600 fte per jaar.

Ook de verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid 
verschilt per regio. Vanwege de onbetrouwbaarheid van 
de voorspellingen die in 2021 gedaan zijn, zijn vooralsnog 
geen regionale prognoses gepubliceerd. In de meest 
recente prognoses (december 2020) werd verwacht dat de 
werkgelegenheid het sterkst daalt in de arbeidsmarktregio 
Twente (ruim 5 procent). Ook in de arbeidsmarktregio’s 
Drenthe, Friesland en Groningen zou de werkgelegenheid 
naar verwachting sterk afnemen (ruim 4 procent). Er werd 
juist een stijging verwacht in Almere (ruim 8 procent), 
Midden-Holland (bijna 7 procent), Haaglanden (circa 5 
procent) en de vier grote steden.

57 Er zijn in Mirror drie factoren die de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid bepalen: de leerlingenprognoses, de verhouding tussen 
het aantal fte leraren en het aantal leerlingen en een beperkte vaste 
voet. De cijfers in dit deel van de Arbeidsmarktanalyse zijn gebaseerd op 
de regionale arbeidsmarktramingen die CentERdata heeft opgesteld in 
opdracht van het ministerie van OCW.

Figuur 42 -  Ontwikkeling werkgelegenheid leraren primair onderwijs  

(fte, exclusief seniorenregeling)

 

Bron: CentERdata
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Almere (ruim acht procent), Midden-Holland (bijna zeven procent), Haaglanden (circa vijf procent) en de vier grote 
steden. 
 
Figuur 43 Ontwikkeling werkgelegenheid leraren primair onderwijs (fte, exclusief seniorenregeling) 

 
Bron: CentERdata 
 
7.2 Vervangingsvraag 

Naast de ontwikkeling van het aantal leerlingen (uitbreidingsvraag) spelen ook andere factoren een rol in de 
vraag naar leraren. Leraren kunnen bijvoorbeeld uitstromen naar een andere sector of met pensioen gaan. En 
binnen de sector kunnen leraren kiezen voor een andere functie of minder uren gaan werken. Ook een 
combinatie van deze factoren heeft invloed op de vraag naar leraren (vervangingsvraag). In 2021 zijn geen 
prognoses gepubliceerd van de vervangingsvraag. In 2020 werd voorspeld dat de vervangingsvraag tussen 2021 
en 2025 zou dalen met bijna 9 procent, tot ruim 4.940 fte 
 
7.3 Prognose instroom 

Met de instroom van nieuwe leraren kan in de vraag naar leraren worden voorzien. De instroom van leraren 
bestaat voor een groot deel uit pabogediplomeerden. Naast instroom vanuit de pabo kunnen leraren ook 
instromen vanuit de stille reserve54 of zij-instroom. Kijken we naar de totale instroom van nieuwe leraren op basis 
van de meest recente prognoses, dan valt op dat de instroom in de sector de komende jaren naar verwachting 
ongeveer gelijk blijft en zelfs voor een korte periode (2024-2025) zal stijgen (zie figuur 37). In de prognoses van 
2020 werd nog verwacht dat de instroom in 2020-2025 met zo’n 5 procent zou dalen. Er zouden dus steeds 
minder nieuwe leraren bijkomen in plaats van steeds meer. De verschillen kunnen worden verklaard doordat zich 
in 2020 uitzonderlijk veel studenten voor de pabo aanmeldden, wat in de voorspellingen van 2021 is 
meegenomen. We weten inmiddels dat het aantal aanmeldingen in 2021 weer is genormaliseerd (hoofdstuk 3). 
Dit is nog niet meegenomen in de prognose. 

 
54 Deze personen hebben een onderwijsbevoegdheid, maar zijn niet (meer) werkzaam in het onderwijs. 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Samenvatting en conclusie

Context2

Inleiding1

Vraag naar personeel3

Sociale zekerheid & verzuim5

Aanbod aan personeel4

Bijlage8

De arbeidsmarkt  
in beeld

Verwachtingen voor de toekomst7

     HRM-beleid6



 7.2 Vervangingsvraag

Naast de ontwikkeling van het aantal leerlingen 
(uitbreidingsvraag) spelen ook andere factoren een rol 
in de vraag naar leraren. Leraren kunnen bijvoorbeeld 
uitstromen naar een andere sector of met pensioen gaan. 
En binnen de sector kunnen leraren kiezen voor een 
andere functie of om minder uren te gaan werken. Ook een 
combinatie van deze factoren heeft invloed op de vraag naar 
leraren (vervangingsvraag). In 2021 zijn geen prognoses 
gepubliceerd van de vervangingsvraag. In 2020 werd 
voorspeld dat de vervangingsvraag tussen 2021 en 2025 
zou dalen met bijna 9 procent, tot ruim 4.940 fte.
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 7.3 Prognose instroom

Met de instroom van nieuwe leraren kan in de vraag naar 
leraren worden voorzien. De instroom bestaat voor een 
groot deel uit pabogediplomeerden, maar leraren kunnen 
ook instromen vanuit de stille reserve58 of zij-instroom. 
Kijken we naar de totale instroom van nieuwe leraren op 
basis van de meest recente prognoses, dan valt op dat de 
instroom in de sector de komende jaren naar verwachting 
ongeveer gelijk blijft en zelfs voor een korte periode (2024-
2025) zal stijgen (zie figuur 43). In de prognoses van 2020 
werd nog verwacht dat de instroom in 2020-2025 met zo’n 
5 procent zou dalen. Er zouden dus steeds minder nieuwe 
leraren bijkomen in plaats van steeds meer.

58 Deze personen hebben een onderwijsbevoegdheid, maar zijn niet 
(meer) werkzaam in het onderwijs.

Figuur 43 - Ontwikkeling instroom leraren primair onderwijs (fte)

 

Bron: CentERdata
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Figuur 44 Ontwikkeling instroom leraren primair onderwijs (fte) 

 
Bron: CentERdata 
 
7.4 Prognose onvervulde werkgelegenheid 

Wanneer we de vraag naar en het aanbod aan leraren met elkaar combineren, komen we tot de onvervulde 
werkgelegenheid. De onvervulde werkgelegenheid biedt meer inzicht in de krapte op de arbeidsmarkt. Een hoge 
(vervangings)vraag hoeft, in combinatie met een hoge instroom, namelijk niet tot tekorten te leiden. Ook kan een 
lage vervangingsvraag in combinatie met een stijgend aantal leerlingen (en werkgelegenheid) toch gepaard gaan 
met tekorten.  
 
Uit prognoses blijkt dat de onvervulde werkgelegenheid voor leraren, zonder veranderingen in de 
omstandigheden, de komende jaren zal afnemen. Dit betekent dat de tekorten in de sector bij ongewijzigd beleid 
kleiner zouden worden. In 2026 wordt volgens deze prognose 5.390 fte minder tekort verwacht dan in 2020 het 
geval was.55 In de prognose van 2020 werd nog verwacht dat er in 2025 een extra tekort van 1.430 fte zou 
ontstaan ten opzichte van 2019. Zoals hierboven beschreven, heeft dit te maken met een uitzonderlijk laag 
geboortecijfer en hoog aantal aanmeldingen voor de pabo in 2020. Daar staat tegenover dat het effect van 
recente investeringen in de sector nog niet bekend is. Het is dan ook zeer de vraag in hoeverre de meest recente 
prognose werkelijkheid wordt. 

 
55 Omdat in december 2021 nog onbekend was hoe groot het tekort feitelijk is, is dit in 2020 op 0 fte gesteld. Tekorten die 
tijdens de ramingsperiode ontstaan, dienen daarom opgeteld te worden bij eventueel in 2020 al bestaande tekorten. Inmiddels 
zijn de huidige tekorten aan leraren en schoolleiders in kaart gebracht (zie hoofdstuk 3). 
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 7.4 Prognose onvervulde werkgelegenheid

Wanneer we de vraag naar en het aanbod aan leraren 
met elkaar combineren, komen we tot de onvervulde 
werkgelegenheid. Deze biedt meer inzicht in de krapte 
op de arbeidsmarkt. Een hoge (vervangings)vraag hoeft, 
in combinatie met een hoge instroom, namelijk niet tot 
tekorten te leiden. Ook kan een lage vervangingsvraag 
in combinatie met een stijgend aantal leerlingen (en 
werkgelegenheid) toch gepaard gaan met tekorten. 

Uit prognoses blijkt dat de onvervulde werkgelegenheid 
voor leraren, zonder veranderingen in de omstandigheden, 
de komende jaren zal afnemen (zie figuur 44). Dit betekent 
dat de tekorten in de sector bij ongewijzigd beleid kleiner 
zouden worden. In 2026 wordt volgens deze prognose 
5.390 fte minder tekort verwacht dan in 2020 het geval 
was.59 In de prognose van 2020 werd nog verwacht dat 
er in 2025 een extra tekort van 1.430 fte zou ontstaan ten 
opzichte van 2019. Het is zeer de vraag in hoeverre de 
meest recente prognose de werkelijkheid wordt.

59 Omdat in december 2021 nog onbekend was hoe groot het tekort 
feitelijk is, is dit in 2020 op 0 fte gesteld. Tekorten die tijdens de 
ramingsperiode ontstaan, dienen daarom opgeteld te worden bij eventueel 
in 2020 al bestaande tekorten. Inmiddels zijn de huidige tekorten aan 
leraren en schoolleiders in kaart gebracht (zie hoofdstuk 3).

Figuur 44 - Ontwikkeling onvervulde vraag leraren primair onderwijs (fte)

 

Bron: CentERdata

Tekort verschilt per regio
Hoewel het lerarentekort een landelijk fenomeen is, zijn 
er grote verschillen tussen arbeidsmarktregio’s. Deels 
is dit terug te voeren tot verschillen in de ontwikkeling 
van het aantal leerlingen. Ook de leeftijdsopbouw van 
het lerarenkorps speelt, vanwege de uitstroom van 
oudere leraren, een belangrijke rol. Vanwege de grote 
onzekerheid van de meest recente prognoses, zijn regionale 
voorspellingen voor het primair onderwijs op het moment 
van schrijven nog niet bekend gemaakt.
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Figuur 45 Ontwikkeling onvervulde werkgelegenheid leraren primair onderwijs (fte) 

 
Bron: CentERdata 

 
Tekort verschilt per regio 
Hoewel het lerarentekort een landelijk fenomeen is, zijn er grote verschillen tussen arbeidsmarktregio’s. Deels is 
dit terug te voeren tot verschillen in de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Ook de leeftijdsopbouw van het 
lerarenkorps speelt, vanwege de uitstroom van oudere leraren, een belangrijke rol. 
 
Vanwege de grote onzekerheid van de meest recente prognoses, zijn regionale voorspellingen voor het primair 
onderwijs op het moment van schrijven nog niet bekend gemaakt. 
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8. Bijlage
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In deze bijlage vindt u diverse tabellen met aanvullende gegevens over de arbeidsmarkt in het primair onderwijs.

Leerlingen

Tabel 1 - Ontwikkeling aantal leerlingen primair onderwijs (x 1.000)

Bron: OCW in Cijfers

Scholen

Tabel 2 - Ontwikkeling aantal scholen primair onderwijs

Bron: OCW in Cijfers

99

2017 2018 2019 2020 2021

BASISONDERWIJS 1.414,3 1.405,6 1.396,4 1.386,0 1.370,8

SPECIAAL BASISONDERWIJS 34,0 35,0 35,7 35,7 35,4

SPECIAAL ONDERWIJS 29,9 30,9 32,1 32,6 33,6

VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS 37,7 37,6 37,8 37,6 38,0

TOTAAL 1.515,8 1.508,9 1.501,9 1.491,9 1.477,8

-  Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2022

2017 2018 2019 2020 2021

BASISONDERWIJS 6.265 6.203 6.173 6.130 6.080

SPECIAAL BASISONDERWIJS 273 272 268 265 263

SPECIAAL ONDERWIJS 49 51 52 52 54

SPECIAAL ONDERWIJS/VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS 174 171 168 168 166

VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS 43 43 45 44 44

TOTAAL 6.804 6.740 6.706 6.659 6.607
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Tabel 3 - Gemiddelde schoolgrootte: aantal leerlingen per school naar schooltype

Bron: DUO

Werkgelegenheid

Tabel 4 - Ontwikkeling werkgelegenheid primair onderwijs (in personen)

Bron: DUO

Tabel 5 - Ontwikkeling werkgelegenheid primair onderwijs naar functie (in personen)

Bron: DUO

2017 2018 2019 2020 2021

DIRECTIE 9.208 8.958 8.943 8.795 8.752

ONDERWIJSGEVEND PERSONEEL 126.616 127.733 128.741 128.579 128.721

ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL 32.850 36.855 40.346 42.629 47.814

LERAREN IN OPLEIDING 293 458 547 702 855

ONBEKEND 81 81 81 101 127

TOTAAL 169.048 174.085 178.659 180.806 186.270

2017 2018 2019 2020 2021

BASISONDERWIJS 136.748 141.330 144.691 145.889 150.472

SPECIAAL BASISONDERWIJS 7.892 8.131 8.420 8.581 8.746

(VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS 25.210 25.455 26.365 27.148 27.795

TOTAAL 169.851 174.917 179.476 181.618 187.013
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2017 2018 2019 2020 2021

BASISONDERWIJS 226 227 226 226 225

SPECIAAL BASISONDERWIJS 124 129 133 135 135

SPECIAAL ONDERWIJS 159 163 171 163 166

SPECIAAL ONDERWIJS/VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS 283 288 295 301 308

VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS 243 255 254 253 263
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Tabel 6 - Ontwikkeling personeel primair onderwijs naar geslacht (in personen)

Bron: DUO

Tabel 7 - Ontwikkeling werkgelegenheid primair onderwijs (in fte)

Bron: DUO

Tabel 8 - Ontwikkeling werkgelegenheid primair onderwijs naar functie (in fte)

Bron: DUO

2017 2018 2019 2020 2021

DIRECTIE 8.455 8.188 8.112 7.916 7.865

ONDERWIJSGEVEND PERSONEEL 91.590 93.040 93.147 92.714 93.375

ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL 21.038 23.973 26.147 27.772 31.514

LERAREN IN OPLEIDING 172 263 338 367 469

ONBEKEND 52 42 30 29 50

TOTAAL 121.307 125.507 127.773 128.798 133.273

2017 2018 2019 2020 2021

BASISONDERWIJS 97.121 100.886 102.355 102.716 106.497

SPECIAAL BASISONDERWIJS 5.436 5.622 5.848 5.941 6.104

(VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS 18.749 18.999 19.570 20.141 20.672

TOTAAL 121.307 125.507 127.773 128.798 133.273

2017 2018 2019 2020 2021

MAN 26.209 26.731 27.231 27.452 28.266

VROUW 143.642 148.185 152.245 154.166 158.746

TOTAAL 169.851 174.917 179.476 181.618 187.012
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Tabel 9 - Ontwikkeling personeel primair onderwijs naar geslacht (in fte)

Bron: DUO

Tabel 10 - Ontwikkeling personeel primair onderwijs naar leeftijd (in fte)

Bron: DUO

Tabel 11 - Ontwikkeling personeel primair onderwijs naar type aanstelling (in fte)

Bron: DUO

2017 2018 2019 2020 2021

TIJDELIJK 12.708 16.816 16.922 16.068 19.315

VAST 108.598 108.691 110.851 112.730 113.958

TOTAAL 121.307 125.507 127.773 128.798 133.273

2017 2018 2019 2020 2021

15 - 25 JAAR 5.268 6.764 7.134 7.332 8.937

25 - 35 JAAR 29.632 31.371 32.064 32.283 32.978

35 - 45 JAAR 27.633 28.990 30.325 31.676 33.537

45 - 55 JAAR 25.973 26.031 26.102 26.276 27.430

55 - 65 JAAR 31.796 30.921 30.134 29.015 28.004

65 JAAR EN OUDER 1.005 1.431 2.013 2.215 2.387

TOTAAL 121.307 125.507 127.773 128.798 133.273

2017 2018 2019 2020 2021

MAN 23.035 23.268 23.385 23.355 23.943

VROUW 98.272 102.239 104.388 105.443 109.329

TOTAAL 121.307 125.507 127.773 128.798 133.272
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Pabo 

Tabel 12 - Ontwikkeling instroom pabo (aantal studenten)

Bron: DUO

Tabel 13 - Ontwikkeling gediplomeerden pabo (aantal studenten)

Bron: DUO

2017 2018 2019 2020 2021

VOLTIJD 3.766 4.013 4.128 5.407 4.163

DEELTIJD 527 664 903 1.211 1.002

DUAAL 21 77 170 227 146

TOTAAL 4.314 4.754 5.201 6.845 5.311

2017 2018 2019 2020 2021

VOLTIJD 3.130 3.321 2.905 2.973 2.862

DEELTIJD 679 627 674 772 877

DUAAL 9 17 24 36 73

TOTAAL 3.818 3.965 3.603 3.781 3.812
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Sociale zekerheid 

Tabel 14 - Ontwikkeling WW-uitkeringen primair onderwijs

Bron: Verangingsfonds/Participatiefonds

Sociale zekerheid

Tabel 15 - Ontwikkeling extra onvervulde vraag leraren primair onderwijs (in fte, ten opzicht van 2020)

Bron: CentERdata

2017 2018 2019 2020 2021

INSTROOM IN DE WW (AANTAL PERSONEN) 3.728 2.442 2.084 2.161 1.558

UITSTROOM UIT DE WW (AANTAL PERSONEN) 4.288 3.756 3.054 3.272 2.248

AANTAL WW-BETALINGEN IN DECEMBER 4.722 3.692 3.174 1.888 1.301

2021 2022 2023 2024 2025 2026

AANTAL FTE  -1.138 -2.042 -2.847 -3.596 -4.468 -5.390
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