
Analyse resultaten enquête opening scholen VO augustus 2020 
Mj, 1 september 2020 
 
Respondenten 
Ongeveer 3000 mensen hebben de enquête ingevuld: 
- 96% (2769) uit het regulier vo 
- 4% (101) uit het vso 
Als volgt verdeeld over de vakantieregio’s 
- 1573 Noord 
- 309 Midden 
- 957 Zuid 
 
Van de respondenten is 87% leraar, 2% schoolleiding en 11% OOP. 
 
Behalve voor het kopje ‘risicogroep’, zijn de resultaten hieronder beschreven voor de 
regio’s Noord en Zuid, omdat deze scholen resp. 2 weken en 1 week open waren toen de 
enquête werd verstuurd. De resultaten van regio Midden worden later toegevoegd. 
 
Risicogroep 
24% behoort tot een risicogroep voor corona en 18% woont samen met iemand die tot 
een risicogroep behoort. Voor een deel van hen, 5% van het totaal, geldt dat ze zowel 
zelf tot een risicogroep behoren als samenwonen met iemand uit een risicogroep. 62% 
behoort dus niet tot een risicogroep en woont ook niet samen met iemand uit een 
risicogroep. Het onderwijspersoneel uit het vso is kwetsbaarder: van hen behoort 53% 
niet tot een risicogroep en woont ook niet samen met iemand uit een risicogroep, 27% 
behoort zelf tot een risicogroep voor corona en 20% woont samen met iemand uit een 
risicogroep.  
 
Fysiek naar school 
In de regio’s Noord en Zuid is 92% van het onderwijspersoneel in principe alle 
werkdagen fysiek op school geweest, 4% incidenteel en 4% niet. 
Van de mensen die zelf tot een risicogroep behoren is 87% alle werkzame dagen en 5% 
incidenteel naar school gegaan. Dit geldt ook voor mensen die én zelf tot een risicogroep 
behoren én samenwonen met iemand uit een risicogroep. 
Van de mensen die zelf niet tot een risicogroep behoren maar wel samenwonen met 
iemand uit een risicogroep is 92% alle werkzame dagen naar school gegaan en 4% 
incidenteel. Bij de mensen die niet tot een risicogroep behoren en ook niet samenwonen 
met iemand uit een risicogroep is dit resp. 95% en 3%. 
 



 
 
Zorgen over besmetting 
89% van de respondenten maakt zich zorgen om besmet te raken of iemand te 
besmetten op school: 38% maakt zich veel zorgen en 51% maakt zich enigszins zorgen. 
Slechts 11% maakt zich geen zorgen. Ook mensen die zelf niet tot een risicogroep 
behoren maken zich zorgen.  
 

 
 
Dit is een heel ander beeld dan bij de gedeeltelijke openstelling van het vo in juni jl. toen 
maakte 13% zich veel zorgen, 39% enigszins zorgen en 48% geen zorgen over 
besmetting. 
 
Afstand houden en hygiëne 
Bijna drie kwart van de leraren (74%) zegt dat niet lukt om 1,5 meter afstand te houden 
van leerlingen. Een kwart zegt dat het redelijk lukt en slechts 1% zegt dat het goed lukt. 
In het vso is het nog lastiger afstand tot leerlingen te houden: 81% zegt dat het niet lukt 
en 19% dat het redelijk lukt. Niemand in het vso vindt dat afstand houden tot leerlingen 
goed lukt. 
In juni zei 70% dat het goed/redelijk lukt om 1,5 meter afstand tot leerlingen te houden 
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Afstand houden tot collega’s lukt beter, maar is ook lastig: slechts 8% zegt dat het goed 
lukt, 63% zegt dat het redelijk lukt en 29% zegt dat het niet lukt. In het vso kan 5% 
goed afstand houden tot collega’s, 54% redelijk en 41% niet. 
In juni zei 80% dat het goed/redelijk lukt om 1,5 meter afstand tot leerlingen te houden 
 
89% zegt dat er voldoende desinfecterende gel aanwezig is, 7% zegt van niet en 4% 
weet het niet. Een groot deel van het personeel, 45%, weet niet of het schoolgebouw 
extra wordt schoongemaakt, 38% zegt dat dit wel gebeurt en 17% zegt van niet.  
Iets meer dan de helft van de leraren, 55%, vindt dat leerlingen zich redelijk aan de 
hygiënemaatregelen houden en slechts 4% vindt dat ze zich er goed aan houden. 41% 
zegt dat leerlingen zich niet aan de hygiënemaatregelen houden. 
 
Coronamaatregelen 
 
 ja nee weet 

niet 
Zijn er op dit moment bij jou op school gevallen van corona 
bekend?  

17% 48% 34% 

Is er op dit moment lesuitval op jouw school door corona?  5% 50% 25% 
Is de klassengrootte aangepast vanwege corona? 4% 95% 1% 
Is de personeelskamer aangepast om voldoende afstand te 
kunnen houden?  

64% 32% 4% 

Zijn er bij jou op school coronalooproutes aangegeven? 61% 38% 1% 
Heeft de school aanvullende maatregelen genomen bovenop de 
richtlijnen van het RIVM 

67% 33%  

Is het beleid voor leswisselingen bij jou op school aangepast 
vanwege corona?  

52% 48%  

Is het beleid voor pauzes bij jou op school aangepast vanwege 
corona? 

48% 52%  

Vinden er bij jou op school fysieke ouderavonden plaats?  37% 63%  
 
De meeste scholen hebben aanvullende maatregelen genomen bovenop de richtlijnen 
van het RIVM. Dit gaat meestal om spatschermen, mondkapjes en 
gezichtsschermen/face shields. Deels zijn de spatschermen standaard aanwezig in 
klaslokalen, deels op verzoek. Hoewel slechts 6% spreekt van een mondkapjesplicht voor 
leerlingen, geeft een groot deel aan dat leerlingen wel bv. tijdens leswisselingen en op 
verzoek een mondkapje moeten opdoen. Personeel zelf kan mondkapjes en 
gezichtsschermen gebruiken indien gewenst. Daarnaast wordt met markeringen 
aangegeven wat 1,5 meter afstand is en worden zones aangegeven voor bv. personeel 
waar leerlingen niet mogen komen. 
 
Bij de leswisselingen wisselen meestal leerlingen én leraren van lokaal. Vaak is ervoor 
gekozen dat docenten 5 minuten eerder of later van lokaal wisselen dan leerlingen. 
 
Wat betreft de pauzes geeft 20% aan dat pauzes gespreid zijn, 4% zegt dat pauze in het 
eigen lokaal worden gehouden en 25% zegt dat er een andere oplossing voor de pauzes 
is bedacht. 
 
Van de scholen die geen fysieke ouderavonden organiseren, geeft 58% aan dat ze de 
ouderavonden telefonisch of online organiseren. De overige 42% heeft de ouderavonden 
(vooralsnog) uitgesteld.  
 



Ventilatie 
80% van het onderwijspersoneel is geïnformeerd over het ventilatiesysteem op school, 
20% niet. Van deze 80% geeft 69% aan dat de school volgens het bestuur voldoet aan 
de ventilatie-eisen. 13% geeft aan dat de school niet aan de eisen voldoet, maar dat er 
wel aan gewerkt wordt dit op te lossen. 5% zegt dat de school niet aan de eisen voldoet 
en dat er verder geen actie op wordt ondernomen. 13% weet niet of de school aan de 
eisen voldoet. 
 
70% van de respondenten geeft aan dat in alle of de meeste lokalen de ramen goed 
kunnen worden opengezet om te ventileren. 20% zegt dat het bij een deel van de 
leslokalen wel kan en bij een deel niet. 10% zegt dat in de meeste of in alle leslokalen de 
ramen niet goed kunnen worden opengezet. 
 

 
 
Open opmerkingen 
Respondenten geven vooral aan dat 1,5 meter afstand houden tot leerlingen niet lukt 
met vaak meer dan 30 leerlingen in een klaslokaal, of met leswisselingen in smalle 
gangen. Vooral bij practica is het onhaalbaar om afstand te houden. Verder houden 
leerlingen zich moeilijk uit zichzelf aan de afstandsregels en wordt er weinig op 
gehandhaafd. 
Lesgeven met afstand voelt onnatuurlijk en gaat ten koste van de didactiek en 
pedagogiek.  
 
Het open zetten van deuren en ramen geeft veel geluidsoverlast. Bovendien is het in de 
winter ongewenst vanwege de kou. 
 
Er is lesuitval omdat leerkrachten in afwachting van de testuitslag thuis moeten blijven. 
Bij de scholen waar de lessen door andere leraren wordt overgenomen, geeft dit extra 
werkdruk bij de leraren die de lessen overnemen.  
 
Een heel aantal respondenten merkt op: het is niet de vraag óf mensen besmet raken, 
maar wanneer. 
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