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INLEIDING
ACHTERGROND EN DOEL

+ In 2011 heeft CNV Onderwijs een onderzoek uitgevoerd over het Gezag in de school. CNV Onderwijs had de wens om dit jaar 
het onderzoek te herhalen. 

+ De resultaten geven inzicht in hoe de mate van gezag op school gepercipieerd wordt door verschillend onderwijspersoneel en 
wat voor soort gezagsondermijnend gedrag zoal wordt ervaren. 

+ Daarnaast geven de resultaten inzicht in de mate waarin hulp wordt geboden en wordt ervaren en is gevraagd hoe er beter kan 
worden opgetreden t.a.v. ondermijnend gedrag en pesten op school.  

METHODE 

+ Het onderzoek is uitgevoerd via een online enquête. CNV heeft een conceptvragenlijst opgesteld en deze is gecheckt een 
aangescherpt door MWM2. Er is door aanpassingen in de vragenlijst ervoor gekozen om geen vergelijking te maken met de 
meting in 2011. 

VELDWERK 

+ Het veldwerk liep van 16 oktober tot 2 november 2014. 

+ CNV heeft een emailbestand aangeleverd met leden van CNV. MWM2 heeft de vragenlijst geprogrammeerd en verzonden naar 
de leden van CNV. 

STEEKPROEF EN RESPONS 

+ In totaal hebben 4.262 leden meegedaan aan het onderzoek. Iedereen vanaf 65 jaar was uit het bestand gehouden. In totaal 
zijn 32.297 uitnodigingen verstuurd. Dit betekent een respons van 13,2 procent. De resultaten zijn gecorrigeerd naar de 
populatiegegevens van CNV Onderwijs op functie, sector en geslacht. 
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INLEIDING

RAPPORTAGE

Deze rapportage bevat de resultaten op hoofdniveau. Er zijn uitsplitsingen gemaakt naar subgroepen en de relevante verschillen zijn 
tekstueel opgenomen in de rapportage: 

⁺ Functie (lesgevend, leidinggevend, ondersteunend en anders) 

⁺ Onderwijssector (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, vmbo, havo/vwo, mbo, hbo)  

⁺ Denominatie (Openbaar, algemeen bijzonder, Protestant-Christelijk, Rooms-Katholiek en overig)

⁺ Schoolgrootte (0-100, 101-300, 301-500, 501-1000, 1001-2500 en groter dan 2500 leerlingen) 

⁺ Leeftijd (tot 35 jaar, 36-45, 46-55, 56-65 jaar)  



MANAGEMENT 

SUMMARY
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CONCLUSIES 

GEZAG OP SCHOOL IS REDELIJK ONDER CONTROLE. DE MEESTE RESPONDENTEN HEBBEN SOMS WEL MOEITE MET 
HANDHAVING VAN DE ORDE

+ Het gezag op school krijgt een 7,0. Ongeveer 4 op de 10 respondenten geeft een 8 of hoger en 1 op de 10 een 
onvoldoende. Leidinggevend personeel heeft een positiever beeld rond gezag dan lesgevend of ondersteunend personeel.  

+ Twee derde van de respondenten heeft soms moeite met handhaving van de orde. Een derde heeft nooit problemen  
hiermee. Jonger personeel (tot 45 jaar) heeft hier meer moeite mee dan het ouder personeel.

‘LICHT’ GEZAGSONDERMIJNEND GEDRAG DOOR LEERLINGEN KOMT REDELIJK VEEL VOOR IN DE VORM VAN NIET LUISTEREN 
EN IN DISCUSSIE GAAN

+ Ondermijnend gedrag door leerlingen komt het vaakst voor in de vorm van niet luiteren en het in discussie gaan. De helft 
van de respondenten ervaart wekelijks dan wel dagelijks hinder van leerlingen die niet luisteren. Zwaardere vormen van 
ondermijnend gedrag, zoals schelden, agressie en dreigementen, komen veelal niet op incidenteel voor. Toch heeft 4 op de 
10 respondenten minstens incidenteel te maken met uitschelden door leerlingen.   

+ Personeel op Openbare scholen ervaart meer gezagsondermijnend gedrag dan personeel op Protestants-Christelijke en 
Rooms-Katholieke scholen. Jonger personeel (tot 35 jaar) ervaart weer meer gezagsondermijnend gedrag dan ouder 
personeel.

GEZAGSONDERMIJNEND GEDRAG DOOR OUDERS KOMT RELATIEF WEINIG VOOR EN DAN VOORAL IN DE VORM VAN PARTIJ 
KIEZEN VOOR HET KIND EN DESINTERESSE

+ Ondermijnend gedrag door ouders komt veel minder voor dan door ondermijnend gedrag door leerlingen. Toch komt het 
wel relatief veel voor in de vorm van het partij kiezen voor het kind en desinteresse vanuit ouders. 1 op de 6 respondenten 
heeft hier wekelijks dan wel dagelijks mee te maken. Het in twijfel brengen van de deskundigheid komt veelal incidenteel 
voor.  

+ Leidinggevenden ervaren meer gezagsondermijnend gedrag van ouders dan lesgevend of ondersteunend personeel. Jonger 
personeel (tot 35 jaar) ervaart weer meer gezagsondermijnend gedrag dan ouder personeel.

GEZAG OP SCHOOL IS REDELIJK. MEESTE RESPONDENTEN HEBBEN SOMS MOEITE MET HANDHAVING.
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CONCLUSIES 

HULP BIJ GEZAGSONDERMIJNING WORDT HET MEEST GEVONDEN BIJ COLLEGA’S. EEN DERDE KAN SLECHTS SOMS OF ZELFS 
NOOIT TERECHT BIJ DE SCHOOLLEIDING

+ Nagenoeg iedereen heeft wel een hulploket waar naartoe kan worden gegaan. De helft geeft aan bij de schoolleiding 
terecht te kunnen, ruim een derde kiest voor collega’s.    

+ Personeel voelt zich bij problemen t.a.v. gezagsondermijning echter het meest gesteund door collega’s. De helft kan altijd 
terecht bij een collega, 4 op de 10 meestal. 

+ Opmerkelijk is de beperkte steun van de schoolleiding. ‘Slechts’ een derde van de respondenten geeft aan altijd terecht te 
kunnen bij de schoolleiding. Daarentegen geven bijna net zoveel respondenten aan maar soms tot nooit terecht te kunnen 
bij de schoolleiding. Op de vraag wat men zoal nodig heeft voor meer gezag, antwoordt de helft dat er meer ondersteuning 
vanuit de schoolleiding nodig is. 

HULP WORDT GEZOCHT BIJ COLLEGA'S. VANUIT SCHOOLLEIDING KOMT TE WEINIG STEUN. 
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CONCLUSIES 

DRIE KWART VAN HET PERSONEEL GEEFT AAN DAT ER LEERLINGEN WORDEN GEPEST. BIJNA EEN DERDE GEEFT AAN DAT OOK 
LERAREN WORDEN GEPEST

+ Drie kwart van het personeel geeft aan dat er op school leerlingen worden gepest. Dit komt relatief minder vaak voor op 
kleine (tot 100 leerlingen) en hele grote scholen (meer dan 2500 leerlingen). 

+ Ook leraren worden onderworpen aan pesterijen. 31% van het personeel geeft aan dat er leraren worden gepest. 22% van 
het personeel geeft dat hier in ieder geval leerlingen bij betrokken zijn. 

+ 13% van het personeel geeft aan dat het pesten uitsluitend door leerlingen wordt gedaan. 9% van het personeel geeft aan 
dat de leraren juist uitsluitend worden gepest door directie, collega’s of ouders. 

+ Op Openbare scholen geeft het personeel vaker aan dat leraren worden gepest dan op Protestants-Christelijke en Rooms-
Katholieke scholen. Ouder personeel (45-65 jaar) geeft vaker aan dat er leraren worden gepest door collega’s dan jonger 
personeel. 

+ Ongeveer 1 op de 10 respondenten geeft aan zelf wel eens te worden gepest door collega’s. 

MEESTE SCHOLEN HEBBEN EEN PEST PROTOCOL. DIT IS VOORNAMELIJK GERICHT OP LEERLINGEN. DE HELFT HEEFT 
DOCUMENTATIE OVER (ON)GEWENST GEDRAG

+ Bijna 9 op de 10 scholen heeft een pestprotocol. Protestant-Christelijke en Rooms-Katholieke scholen hebben vaker een 
pestprotocol dan Openbare scholen. Over het specifiek pesten van leraren staat slechts af en toe iets concreets op papier. 

+ Bijna de helft van de scholen heeft documentatie over (on)gewenst gedrag (buiten het pestprotocol). Ongeveer 1 op de 6 
scholen heeft geen documentatie omtrent (on)gewenst gedrag. De overige respondenten weten het niet.  

OP ONGEWENST GEDRAG STAAN VAAK SANCTIES IN DE VORM VAN NABLIJVEN, NAAR DE DIRECTEUR EN TIJDELIJKE 
SCHORSING 

+ 85% van de scholen laat ongewenst gedrag niet onbestraft. De meest voorkomende sancties zijn nablijven, naar de 
directeur en een tijdelijke schorsing. Openbare scholen geven vaker een tijdelijke schorsing of definitieve verwijdering dan 
Protestant-Christelijke en Rooms-Katholieke scholen. Ook grote scholen vanaf 2500 leerlingen geven vaker een tijdelijke 
schorsing of definitieve verwijdering dan kleinere scholen. 

OP VEEL SCHOLEN KOMT HET PESTEN VAN LEERLINGEN VOOR. OOK OP RELATIEF VEEL SCHOLEN KOMT

HET PESTEN VAN LERAREN VOOR. OP ONGEWENST GEDRAG STAAN SANCTIES. 



UITKOMSTEN 

ONDERZOEK
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OORDEEL GEZAG

+ Bijna 4 op de 10 respondenten beoordeelt het gezag op school met een 8 of 
hoger. 11% vindt dat het gezag te wensen over laat. 

+ Vanuit het perspectief van de respondent zelf is het gezag nog vaker op orde.

GEZAG OP SCHOOL KRIJGT GEMIDDELD EEN 7. 

Figuur 1: allen, n=4262
Welk cijfer geeft u het gezag dat onderwijspersoneel heeft op uw school?
Welk cijfer geeft u uzelf voor het gezag dat u heeft op school?

+ Leidinggevend personeel is veel meer te 
spreken over het gezag op school dan 
lesgevend personeel en ondersteunend 
personeel.  

+ Personeel in het basisonderwijs ervaren meer 
gezag dan personeel in andere sectoren.

+ Personeel op Protestant-Christelijke en 
Rooms-Katholieke scholen ervaren meer gezag 
dan personeel bij andere denominaties.

1% 3% 6%

14%

36%

32%

6%1% 1% 2% 4%

11%

34%

38%

9%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

gezag onderwijspersoneel gezag perspectief respondent

7,0 7,3
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HANDHAVEN VAN DE ORDE

+ Een derde heeft nooit moeite met het handhaven van de orde. Bijna twee derde 
heeft echter soms moeite. 

TWEE DERDE HEEFT SOMS MOEITE MET HANDHAVING VAN DE ORDE.

2%

65%

32%

Altijd Vaak Soms Nooit

Figuur 2: allen, n=4262
Heeft u weleens moeite met het handhaven van de orde?

+ Leidinggevend personeel geeft vaker aan nooit 
moeite te hebben met het handhaven dan 
lesgevend personeel en ondersteunend 
personeel.  

+ Jonger personeel (tot 45 jaar) ervaart meer 
moeite met handhaven dan het oudere 
personeel (45-65 jaar). 
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GEZAGONDERMIJNEND GEDRAG DOOR LEERLINGEN

+ Het niet luisteren (49%) en in discussie gaan (38%) wordt door een 
substantiële groep dagelijks tot wekelijks ervaren.

+ Het uitschelden, fysieke agressie en dreigementen worden relatief 
weinig ervaren. Toch heeft 4 op de 10 respondenten minstens 
incidenteel te maken met uitschelden door leerlingen. 

ONDERMIJNEND GEDRAG DOOR LEERLINGEN KOMT VAAKST VOOR IN VORM VAN NIET LUISTEREN EN IN

DISCUSSIE GAAN.

Figuur 3: allen, n=4262
Hoe vaak heeft u met gezagsondermijnend gedrag van leerlingen te maken?
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Dreigementen
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+ Ondersteunend personeel ervaart vaker ‘’zwaar’’ 
gezagsondermijnend gedrag (uitschelden, dreigementen, agressie)  
van leerlingen dan lesgevend personeel.

+ Personeel op Protestant-Christelijke en Rooms-Katholieke scholen 
ervaren minder gezagsondermijnend gedrag dan personeel bij 
andere openbare scholen.

+ Kleine scholen (tot 100 leerlingen) ervaren vaker ‘’zwaar’’ 
gezagsondermijnend gedrag van leerlingen dan grote scholen (> 
2500 leerlingen).

+ Jonger personeel (tot 35 jaar) ervaart vaker gezagsondermijnend 
gedrag van leerlingen dan ouder personeel (45-65 jaar).
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GEZAGONDERMIJNEND GEDRAG DOOR OUDERS
ONDERMIJNEND GEDRAG DOOR OUDERS KOMT VAAKST VOOR IN VORM VAN PARTIJ KIEZEN VOOR HET

KIND EN DESINTERESSE.

Figuur 3: allen, n=4262
Hoe vaak heeft u met gezagsondermijnend gedrag van ouders te maken?

+ Het personeel heeft het meeste te kampen met ouders die geen 
interesse tonen of partij kiezen voor het kind. 1 op de 6 respondenten 
ervaart dit dagelijks dan wel wekelijks. 

+ De zwaardere gevallen komt nagenoeg niet voor. Dreigementen komt 
bij een kwart van het personeel incidenteel voor.

+ Leidinggevend personeel ervaart vaker  gezagsondermijnend gedrag 
van ouders dan lesgevend of ondersteunend personeel.

+ Personeel op Rooms-Katholieke scholen ervaren meer 
gezagsondermijnend gedrag van ouders dan personeel van andere 
denominaties.

+ Kleine scholen (tot 100 leerlingen) ervaren vaker ‘’zwaar’’ 
gezagsondermijnend gedrag van leerlingen dan grote scholen (> 
2500 leerlingen).

+ Jonger personeel (tot 35 jaar) ervaart vaker gezagsondermijnend 
gedrag van ouders dan ouder personeel (45-65 jaar).
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HULP BIJ GEZAGSONDERMIJNING

+ De meeste respondenten kunnen, bij problemen met 
gezagsondermijning, terecht bij schoolleiding of collega’s.

SCHOOLLEIDING MEEST GEKOZEN LOKET BIJ PROBLEMEN. GEVOLGD DOOR COLLEGA’S. 

51%

37%

6% 3% 2%

Schoolleiding Collega’s Vertrouwenspersoon Nergens Anders MR

Figuur 4: allen, n=4262
Bij wie op school kunt u terecht bij problemen met gezagsondermijning?

+ Personeel op Openbare scholen geven aan minder vaak 
terecht te kunnen bij de schoolleiding dan personeel 
van andere denominaties. Zij gaan vaker naar collega’s 
voor een luisterend oor.

+ Personeel van grote scholen (vanaf  2500 leerlingen) 
gaan relatief vaker naar een vertrouwenspersoon of 
geven aan negens terecht te kunnen. Ze kiezen veel 
minder vaak voor de schoolleiding. 



16

HULP BIJ GEZAGSONDERMIJNING

+ De meeste respondenten voelen zich gesteund door collega’s en het minst 
door ouders.

+ Opmerkelijk is dat bijna een derde aangeeft zich maar soms of zelfs nooit 
gesteund voelt door de schoolleiding.  

PERSONEEL VOELT ZICH HET MEEST GESTEUND DOOR COLLEGA’S.

Figuur 5: allen, n=4262
Voelt u zich bij gezags- of ordeproblemen gesteund door…

+ Leidinggevenden voelen zich overall meer gesteund 
door zowel collega’s, lesgevend personeel en 
leidinggevenden dan ondersteunend personeel. 
Ondersteunend personeel voelt zich het minst 
gesteund. 

+ Personeel op Openbare scholen geven aan minder vaak 
terecht te kunnen bij collega’s, schoolleiding of ouders  
dan personeel van Protestant-Christelijke en Rooms-
Katholieke scholen.

+ Personeel van kleinere scholen (tot 300 leerlingen) 
voelen zich meer gesteund door collega’s, leiding en 
ouders dan personeel van grotere scholen (vanaf 500 
leerlingen).

49%

34%

4%

40%

34%

62%

9%

25%

30%

1%

6%

4%

collega's

schooleiding

ouders
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HULP BIJ GEZAGSONDERMIJNING
TOELICHTINGEN STEUN DOOR COLLEGA’S.

Wanneer ik aangeef dat ik 
problemen heb, staan collega's 
altijd klaar om te helpen en vice
versa.

Er is veel overleg en daarbij ook 
gelegenheid dit soort zaken te 
bespreken.

Betere collega's kun je je 
niet wensen! Een kleine 
school, dus weinig collega's 
en dan ook nog es collega's 
waar je je ei bij kwijt kunt. 
Dat is toch super.

Collega's ervaren hetzelfde en 
trekken 1 (duidelijke) lijn naar 
ouders.

Door onzekerheid over 
rechtspositie en slecht 
leiderschap ( verdeel en heers, 
vriendjespolitiek) is er sprake 
van jaloezie en achterklap.

Mijn collega's dachten 
ontzettend goed mee en gaven 
tips, daar kon ik terecht met 
vragen en problemen en ze 
bleven me steeds bemoedigen 
en steunen. Heel fijn!

Zij weten waar je over praat. 
Zij ervaren vaak dezelfde 
problemen met de/bepaalde 
kinderen.

We vergelijken ervaringen met ouders 
en geven tips. Maar vooral het elkaar 
steunen ervaar ik bij ons op school.

Wij zitten na schooltijd allemaal samen koffie 
(of thee) te drinken en bespreken dan de 
problemen(of de leuke dingen) van de dag en 
geven elkaar tips en raad.

Zeer slechte sfeer op 
die school.

De collegialiteit is groot. 
We kunnen onze zorgen 
bij elkaar kwijt en ook 
echt delen.

Collega's onderling luisteren naar elkaar, 
praten met elkaar en steunen elkaar meer.

Ik kan bij bepaalde 
collega's altijd terecht!

Mensen op de werkvloer, herkennen 
dezelfde problematieken en hebben 
dus een grote betrokkenheid om 
elkaar te ondersteunen daar waar 
mogelijk.
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HULP BIJ GEZAGSONDERMIJNING
TOELICHTINGEN STEUN DOOR SCHOOLLEIDING.

Bij ons wordt gewerkt in 
kernteams: Resultaats
Verantwoordelijk Management -
ahum. De kernteamleider is 
iemand die moet scoren op de 
apenrots van het GMT. Daar offert 
hij zijn teamleden aan op.

Schoolleiding kiest bij gezag 
problemen met leerlingen 
structureel de kant van ouders 
en steunt het personeel niet. In 
geval van ordeproblemen of zelfs 
fysiek geweld van leerlingen 
wordt het probleem helemaal bij 
de leerkracht neergelegd, zij 
moet leren te reflecteren en het 
anders te doen.

Ik vertel het al niet mee aan 
de leiding als er iets is. Ik ga 
liever naar mijn collega's 
voor steun, zij weten meer 
wat er in de praktijk speelt.

Men is altijd bang voor 
klachten die naar het 
College van Bestuur 
worden gestuurd. 
Vandaar wordt er niets 
ondernomen.

De leiding passeert 
ons als leerkracht, 
valt ons af waar we 
bij staan.

De klant (kind en 
ouders) is koning!

Er wordt altijd een lijn 
getrokken, waarbij de 
leerkracht gesteund wordt.

Directie neemt alles serieus en 
zorgt voor een goede oplossing 
voor een probleem.  Neemt alle 
kanten van het verhaal op.

Kleine school: korte lijntjes. 
Leiding luistert altijd, heeft 
echter niet altijd een 
adequate oplossing.

Onze school heeft een open karakter. Goed 
contact met ouders kinderen en collega's die 
luisteren. Er is een vertrouwenspersoon maar die 
is nog nooit nodig geweest.

De school staat achter zijn 
leerkrachten en dat vind ik 
duidelijk voelbaar.

De angst regeert helaas bij de schoolleiding. Al 
meerdere malen ervaren. Sterker nog er wordt 
zelfs partij gekozen voor ouders... En voilà het 
gezag van de docent is weer ondermijnd..

wij zijn heel open over ordeproblemen. met het 
traject "Leerkracht" ondersteunen wij elkaar 
en komen veel vaker bij elkaar in de les. 
Feedback geven is een van de zaken die 
gebeuren en waar we, zelfs als ervaren 
docenten, nog veel van kunnen leren.De leidinggevende 

ondermijnt mijn gezag. 
Houdt zich niet aan de 
regels over 
omgangsvormen.

De schoolleiding 
staat steeds aan de 
kant van de 
ouders, niet 
steunend naar het 
personeel.

Er wordt niet consequent 
genoeg opgetreden uit 
angst leerlingen te 
verliezen.

Directeur kiest snel partij voor de 
ouders.

Hun steun (niet van alle teamleiders, maar wel 
van de meeste) is niet onvoorwaardelijk: je weet 
dus niet of ze je steunen of niet. Het zijn veel 
zwart-wit denkers. Daar worden ze ook op 
uitgekozen.
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HULP BIJ GEZAGSONDERMIJNING
TOELICHTINGEN STEUN DOOR OUDERS.

De ene ouder neemt het probleem serieus, de 
ander niet. De ene ouder heeft invloed op zijn kind, 
maar ik heb ook ouders in de groep die hun kind nu 
al niets meer te vertellen hebben, omdat het kind 
het niet van de ouder wilt aannemen. Er zijn ook 
ouders die school niet belangrijk vinden en er niet 
meer tijd thuis aan willen besteden, bijv. huiswerk.

We hebben te maken met anderstalige leerlingen. 
Veel leerlingen zijn van Poolse en Bulgaarse komaf. 
Deze ouders werken heel erg veel en/of hebben totaal 
geen interesse in wat hun leerling doet. Vaak hebben 
vooral de Poolse ouders thuis ook de grootste moeite 
om hun kind op het juiste pad te houden. Drank en 
drugs is een groot probleem.

Van een aantal leerlingen denken de ouders mee naar 
een mogelijke oplossing en een deel van de ouders zegt, 
dat doet hij/zij thuis niet, dus dat is niet mijn probleem, 
maar het jouwe. Vooral de ouders van de gewone 
leerlingen komen klagen dat hun kind last heeft van de 
onrust. Ik begrijp dat, maar ik doe mijn best om het op te 
lossen. Daar stuit je vaak op onbegrip.

Het respect voor de 
leerkracht is er niet meer. 
Als leerkracht ben je een 
soort natuurlijke vijand.

Ouders kennen mij inmiddels, en 
mijn manier van werken en 
steunen mij vaak wel. Zijn vaak 
alleen zelf incapabel om 
adequaat te reageren bij 
gedragsproblemen thuis. Of 
noemen het een probleem van 
school. Thuis doet t kind t niet. 
Nee, maar thuis gelden geen 
regels en is het kind de baas. En 
op school dus niet...

Ook de ouders voelen dat we er 
zijn voor hen en de kinderen. We 
zoeken samen een oplossing.

Zijn vaak de leerlingen waar ouders ook weinig 
"gezag" over hebben en dan voel je je als docent 
niet/weinig gesteund door ouders, aangezien 
deze ook al moeite hebben met hun kind.

Als je er voor zorgt dat je gezamenlijk 
hetzelfde belang dient dan kom je er 
samen uit.

Gelukkig zijn er ouders waar je mee samen kunt 
werken. Die inzien dat een goed contact tussen ouders 
en de school ten goede komt aan hun kind. Maar 
helaas zijn dit vaak de ouders van leerlingen waar je 
toch al goed zaken mee kunt doen.

Soms komt het voor dat ouders (in 
eerste instantie) partij voor hun kind 
kiezen. Soms komt het voor dat 
ouders zich niet met het probleem 
bemoeien en het probleem op school 
laten. Incidenteel komt het voor dat 
ouders structureel kiezen tegen de 
school.

Aantal ouders heeft voorafgaand aan het 
schooljaar duidelijk kinderen met 
vooroordelen over mijn opgezadeld, 
waardoor kinderen mijn gezag vanaf 
begin af aan niet accepteerden en mij 
niet serieus namen.

Moeder van bewuste 
leerling laat haar kind 
excuus aan mij 
aanbieden.

Het zijn kleine prinsen en prinsessen er wordt slecht 
geluisterd  naar de feiten. Vaak gaat met eerst in de 
verdediging en pas na herhaalde dezelfde soort incidenten 
valt het muntje. Ouders horen voor hun kind op te komen, 
maar je kunt je ook afvragen of er misschien een deel van de 
verantwoording bij het kind ligt.

Dat is wisselend. Wanneer ouders het 
probleem niet zien of vergoelijkend 
reageren wordt het lastig om te spreken 
van je gesteund voelen.
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HULPMIDDELEN

+ Om meer gezag te hebbe in de klas is ondersteuning vanuit de leiding 
onontbeerlijk. Meer stressbestendigheid van de persoon zelf zal ook 
helpen. 

+ Werkervaring an sich speelt geen grote rol. 

GROOTSTE HULP MOET VANUIT LEIDING KOMEN. DAARNAAST KAN GEWERKT WORDEN AAN

STRESSBESTENDIGHEID VAN PERSOON ZELF.

46%

39%

33%

31%

31%

28%

15%

13%

11%

31%

5%

0% 25% 50%

 ondersteuning vanuit leiding

 stressbestendigheid

 pedagogische/didactische vaardigheden

 (natuurlijk) overwicht/autoriteit

(zelf)vertrouwen

 beroepstrots

 inlevingsvermogen

(werk)ervaring

 charisma

Iets anders

Niks, goed zo

Figuur 6: degenen die soms/vaak/altijd moeite met gezag bewaren hebben, n=3206
Wat heeft u nodig om gezag te hebben?

+ Personeel van basisscholen geven vaker aan meer 
stressbestendig te moeten zijn dan personeel van 
andere type scholen.

+ Personeel van middelgrote scholen (101-500 leerlingen)  
geven vaker aan meer stressbestendig te moeten zijn 
dan personeel van kleine en grotere scholen.

+ Jonger personeel (tot 35 jaar) geeft vaker aan meer 
werkervaring en zelfvertrouwen nodig te hebben dan 
ouder personeel (45-65 jaar).
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PESTEN OP SCHOOL-LEERLINGEN

+ Maar liefst driekwart van het personeel geeft aan dat 
er leerlingen worden gepest op school. 

DRIEKWART PERSONEEL GEEFT AAN DAT ER LEERLINGEN WORDEN GEPEST OP SCHOOL. 

Figuur 7: allen, n=4262
Worden op uw school leerlingen gepest?

77%

8%

15%

Ja Nee Weet niet

+ Personeel van vmbo scholen geven nog vaker aan dat er 
leerlingen worden gepest dan in andere sectoren. 

+ Op kleine (tot 100 leerlingen) en grote scholen (vanaf 
2500 leerlingen) wordt minder vaak aangegeven dat 
leerlingen worden gepest.
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PESTEN OP SCHOOL-LERAREN

+ Bijna een derde van het personeel geeft aan dat er leraren worden 
gepest. De grootste groep geeft aan dat hier in ieder geval leerlingen bij 
betrokken zijn. 

+ 13% van het personeel geeft aan dat dit uitsluitend door leerlingen wordt 
gedaan. 9% van het personeel geeft aan dat de leraren juist uitsluitend 
worden gepest door directie, collega’s of ouders. 

+ 11% van al het personeel geeft aan zelf wel eens te worden gepest door 
collega’s. 

BIJNA EEN DERDE VAN DE PERSONEEL GEEFT AAN DAT ER LERAREN WORDEN GEPEST. 22% VAN HET

PERSONEEL GEEFT AAN DAT LERAREN WORDEN GEPEST DOOR LEERLINGEN.

Figuur 8: allen, n=4262
Worden op uw school leraren gepest door…
*is het totaalpercentage van het personeel dat op minimaal 1 van de 4 categorieën 
een ja heeft geantwoord.

22%

9%

9%

8%

56%

70%

55%

71%

22%

22%

36%

21%

leerlingen

directie

ouders

collega's

Ja Nee Weet niet

11% van de respondenten 
geeft aan zelf gepest te 
worden door collega’s.

+ Leraren op Openbare scholen geven vaker aan dat er 
leraren worden gepest dan op Protestant-Christelijke en 
Rooms-Katholieke scholen.

+ Personeel op grote scholen (vanaf 2500 leerlingen) 
geven vaker aan dat er leraren worden gepest dan 
personeel op middelgrote en kleine scholen.

+ Ouder personeel (56-65 jaar) geeft vaker aan dat leraren 
worden gepest door leerlingen en collega’s dan jonger 
personeel (tot 46 jaar).

+ Ondersteunend personeel geeft vaker aan dat er 
leraren wordt gepest door collega’s dan lesgevend 
personeel.  

31%*
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PEST PROTOCOL

+ 86% van de scholen heeft een pestprotocol. 

+ Onder degenen met een pestprotocol, blijkt slechts 11% iets 
concreets erin te hebben staan over het pesten van leraren. 

MEESTE SCHOLEN HEBBEN EEN PESTPROTOCOL. DAAR STAAT ZELDEN IETS IN SPECIFIEK OVER HET

PESTEN VAN LERAREN.

86%

5% 9%

Ja Nee Weet niet

Figuur 9: allen, n=4262
Heeft uw school een pestprotocol?

+ Protestant-Christelijke en Rooms-Katholieke scholen 
hebben vaker een pest protocol dan Openbare scholen.

+ Basisscholen hebben vaker een pestprotocol dan 
overige sectoren. 

+ Op grote scholen (vanaf 2500 leerlingen) is er minder 
vaak een pestprotocol aanwezig dan op scholen tot 
2500 leerlingen.

11%

44%

45%

Ja Nee Weet niet

Figuur 10: degenen met een pestprotocol, n=3685
Staat er in dat pestprotocol ook iets over het pesten van leraren?
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AFSPRAKEN OP PAPIER (NIET PESTPROTOCOL)

+ 47% heeft , afgezien van het pestprotocol, afspraken op papier staan over (on)gewenst 
gedrag. Slechts 15% heeft dit niet. 

+ Voorbeelden zijn (seksuele )intimidatie, een gedragsprotocol, schoolgids, kanjertraining, 
grensoverschrijdend gedrag, schoolregels.   

DE HELFT HEEFT OVER (ON)GEWENST GEDRAG (AFGEZIEN VAN PESTPROTOCOL) CONCRETE AFSPRAKEN

OP PAPIER STAAN. 

Figuur 11: allen, n=4262
Staan er op uw school afspraken op papier over (on)gewenst gedrag 
anders dan een pestprotocol?

47%

15%

38%

Ja Nee Weet niet



25

SANCTIES

+ 85% geeft aan dat er sancties zijn verbonden aan ongewenst gedrag.  

OP ONGEWENST GEDRAG VAN LEERLINGEN STAAN VAAK SANCTIES.

Figuur 12: allen, n=4262
Staan er sancties op ongewenst gedrag van leerlingen?

85%

7% 8%

Ja Nee Weet niet

+ Binnen het HBO staan minder vaak sancties op 
ongewenst gedrag dan bij andere sectoren. 

+ Binnen grote scholen (vanaf 2500 leerlingen) 
staan minder vaak sancties op ongewenst gedrag 
dan bij kleinere scholen.
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SANCTIES

+ Het terugkomen/nablijven, naar rector/directeur en een tijdelijke schorsing 
zijn de meest voorkomende sancties voor ongewenst gedrag door leerlingen 
op school.

TERUGKOMEN/NABLIJVEN, NAAR DIRECTEUR/RECTOR EN TIJDELIJKE SCHORSING MEEST GEBRUIKTE

SANCTIES.

64%

62%

58%

29%

28%

18%

14%

28%

0% 25% 50% 75%

Terugkomen en/of nablijven

Naar de rector/directeur

Tijdelijke schorsing

Schrijfstraf

Op de gang staan

Schoolplein aanvegen/klusjes doen

Definitieve verwijdering

Anders

+ Protestant-Christelijke en Rooms-Katholieke 
scholen laten leerlingen vaker nablijven en op de 
gang staan dan Openbare scholen. 

+ Openbare scholen geven weer vaker een tijdelijke 
schorsing of definitieve verwijdering dan 
Protestant-Christelijke en Rooms-Katholieke 
scholen. 

+ Grote scholen (vanaf 2500 leerlingen) hanteren 
veel vaker de tijdelijke schorsing en definitieve 
verwijdering dan scholen tot 1000 leerlingen. 

+ Kleinere scholen (tot 500 leerlingen) hanteren 
vaker het op de gang staan dan grotere scholen 
(vanaf 1000 leerlingen).

Figuur 13: scholen waar er sancties staan op ongewenst gedrag, n=3610
Welke sancties staan er op ongewenst gedrag van leerlingen
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STELLINGEN 

+ 4 op de 5 respondenten geeft aan dat de school contracten sluit 
met leerlingen en  ouders over rechten en plichten van leerlingen. 
Daaronder valt ook afspraken rond ongewenst gedrag.

+ Fysiek contact met leerlingen is geoorloofd, mits deze zich 
misdraagt.

LEERLINGEN EN OUDERS DIENEN VAAK CONTRACTEN TE SLUITEN WAARIN OOK AFSPRAKEN STAAN OVER

ONGEWENST GEDRAG. 

89%

81%

79%

73%

71%

65%

52%

17%

11%

19%

21%

27%

29%

35%

48%

83%

Op mijn school hebben we afspraken over het gebruik van smartphones
in de klas.

Alle leerlingen (en hun ouders) moeten een contract sluiten met de
school, waarin rechten en plichten van leerlingen, ouders en school…

Een docent mag een leerling bij de arm pakken als hij/zij zich misdraagt.

Op mijn school hebben we afspraken over communicatie op social
media.

Leraren die, na scholing en begeleiding, geen orde kunnen houden, zijn
niet geschikt voor hun vak.

Ik wil collega-scholen niet opzadelen met een leerling die zich ernstig
misdraagt.

Leerlingen die zich niet gedragen moeten sneller van school verwijderd
worden.

Mannelijke docenten hebben meer gezag dan vrouwelijke docenten

Eens OneensFiguur 14: allen, n=4262
Stellingen

+ Bij Protestant-Christelijke en Rooms-Katholieke scholen is het 
vastpakken van de arm van de leerling bij misdraging minder snel 
toegestaan  dan bij  Openbare scholen. Op Protestant-Christelijke en 
Rooms-Katholieke scholen zijn minder vaak afspraken over 
communicatie dan bij Openbare scholen.

+ Bij de grote scholen (vanaf 2500 leerlingen) heeft de leerling meer 
macht en wordt deze meer vrijheid gegund dan bij de relatief kleine 
scholen (tot 500 leerlingen). Dit geldt voor gebruik van smartphones, 
het niet vastpakken van leerlingen, afspraken over communicatie.     
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SUGGESTIES TERUGKEREN GEZAG OP SCHOOL
TOELICHTINGEN.

Als de directie haar personeel niet afvalt t..o.v. ouders. 
Bij onze directie is er angst voor de ouders en zij heeft 
de neiging om ze altijd gelijk te geven, zonder het 
verhaal van de leerkrachten te hebben gehoord.

Door meer respect vanuit de leerlingen en/ of ouders. En 
doordat ouders meer achter de leerkracht gaan staan i.p.v. 
van de kinderen (nee, mijn zoon doet dat niet).

Als er duidelijke afspraken op papier staan. Bij welk 
gedrag welke sanctie? Adviesorgaan bij 
probleemgevallen. Als een verwijdering van school 
eraan komt, wat moet je dan als school hebben gedaan 
en geprobeerd. Niet ten koste van medeleerlingen en 
leerkracht de betreffende leerling op school moeten 
houden! Graag onafhankelijk adviesorgaan.

Als ouders hun kinderen niet meer als prinsjes en 
prinsesjes behandelen en alles geloven wat hun 
kind zegt.

Als de school weer de bevoegdheid krijgt om leerlingen die zich 
misdragen te verwijderen van school zal het gezag van de 
leiding en de leerkracht zich snel herstellen. Leerlingen en hun 
ouders moeten verantwoordelijk gesteld worden voor hun 
gedrag. Als ze zich misdragen is het niet de taak van de school 
(én alle andere brave medeleerlingen) om daar onder te lijden.

Als de ouders het goede voorbeeld geven, volgen de 
kinderen vanzelf! Respect tonen voor beroepsgroepen die 
als opdracht hebben om mensen te helpen met onderwijs 
zorg etc. moeten niet worden tegengewerkt maar juist 
extra worden gewaardeerd en gerespecteerd.

Als het onderwijs beter betaald zou worden zouden 
ouders minder snel hun neus ophalen voor 
onderwijskundig personeel. Door alle ontwikkelingen die 
zich in het onderwijs razend snel opvolgen denk ik dat 
ouders ook wel eens de indruk krijgen dat dat nodig is 
omdat het onderwijs niet goed zou zijn. Het onderwijs 
zou dus beter voor zichzelf moeten instaan en zich niet 
gek moeten laten maken door bv een inspectie.

Aanzien van het vak vergroten. De leerkracht meer 
serieus nemen en ouders op afstand houden wat 
betreft, schoolorganisatie, pedagogiek en 
didactiek. Voorts de manier waarop ouders 
leerkrachten benaderen is vaak onbeschoft.

Alle leerkrachten houden zich aan dezelfde afspraken. 
Makkelijker een halt toe kunnen roepen aan het gedrag van 
kinderen en hun ouders.

Allereerst dienen kinderen goed opgevoed te worden door hun 
ouders. Leraar moet gezag uitstralen zeker non-verbaal

Beroepstrots, opwaardering 
beroep (maatschappelijk 
aanzien).

Consequent zijn. Niet teveel 
praten, minder softe aanpak. . 1 
lijn trekken.  Directeur voor de 
klas. Kennis en kunde van de 
leerstof dus boven de stof staan. 
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SUGGESTIES TERUGKEREN GEZAG OP SCHOOL
TOELICHTINGEN.

Duidelijke communicatie met en naar alle geledingen 
binnen de school. Betrek kinderen bij het maken van 
schoolafspraken. Elkaar serieus nemen en elkaar 
vertrouwen geven. Formuleer een duidelijke visie op het 
gebied van pedagogisch handelen en maak iedereen 
deelgenoot en eigenaar !Deel de opvoeding met de 
ouders zodat het kind voelt dat de school meer is dan 
alleen maar een leerinstituut.

Er moet een goed 
vangnet om de 
docent zijn voor de 
brood nodige 
ondersteuning

Goede scholing en beter aansluiten bij leefwereld 
van de leerling.

Eenduidigheid in het hanteren van gemaakte afspraken. 
Standaard afspraak bij ongewenst gedrag- waarschuwing-
coördinator- addendum ( in overleg met ouders)- twee 
pogingen- definitief stoppen met de opleiding.( in dit geval gaat 
het om studenten die voor een beroep studeren, zij moeten 
laten zien dat ze vakbekwaam kunnen zijn)

Een goede leraar straalt zelfvertrouwen uit, is charismatisch, 
heeft een natuurlijk overwicht, luistert naar kinderen, 
respecteert ze, toont interesse........ en het is belangrijk dat 
ouders vertrouwen hebben in de leerkracht, respect tonen en 
wederzijds aan hun kind werken. Bij incidenten communiceren, 
niet meteen een oordeel vellen (geld voor iedereen).

Duidelijke afspraken met elkaar en ouders. 
Gedragscode.  Duidelijkheid naar leerlingen en 
naleving van afspraken met ondersteuning van 
directeur.

Duidelijke regels en afspraken, meer 
vertrouwen van ouders. Minder 
bemoeien van ouders. Leerkrachten 
moeten zich meer met het lesgeven 
bezig kunnen houden. Nu zit er te veel 
papierwerk omheen.

Duidelijkere regels naar de leerlingen bij extreem 
negatief een sanctie waar de directeur of school 
coördinator daar bij ondersteunt zodat ze weten dat 
er iemand achter de leerkracht staat. De school is 
dan een team. En als invaller vaak op scholen 
geweest waar je als invaller er alleen voor staat.

Gezag moet je verdienen, dat kun je niet ergens 
opdoen. Consequent, eerlijk en rechtvaardig zijn, ook 
als je een keer een flater slaat.

Het beroep van leerkracht is in de afgelopen 30 jaar 
financieel en maatschappelijk uitgekleed. Je moet 
een (domme) idealist zijn om dit werk te gaan doen. 
Misschien moet er dan zo’n ‘brede maatschappelijke 
discussie’ komen over wat we ons onderwijs nu 
werkelijk waard vinden? Want vaak staan we daar 
pas bij stil als bijvoorbeeld een laatste school in de 
nabije omgeving ook wordt opgedoekt. 

Het zou fijn zijn als onderwijs weer als belangrijk wordt gezien. We zijn nu 
eigenlijk primaire opvoedkundig systeem geworden maar de middelen daartoe 
zijn niet aanwezig. De rust weer terug in de school. Pedagogisch en 
methodisch moet er nu toch eindelijk eens anders naar onderwijs gekeken  
worden. Onderwijs is eigenlijk al eeuwen hetzelfde: een sukkel staat 
monologen voor de klas te houden en vindt vervolgens dat leerlingen niet 
gemotiveerd zijn, ongeconcentreerd en niet kunnen luisteren. 
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SUGGESTIES TERUGKEREN GEZAG OP SCHOOL
TOELICHTINGEN.

Meer en betere ondersteuning door de 
schoolleiding en de rol van de ouders minder laten 
leiden door afgedwongen ,, incidentenpolitiek. ..

Meer respect van ouders

Meer mannen in het onderwijs. Betere belonen geeft betere 
toekomstige leraren , die de opleiding zullen gaan volgen. 
Beroepsstatus is te ver gezakt. Welke man wordt nog leraar?

Meer aanzien o.a.. door hoger salaris. Als je eenmaal aan je top 
zit word je nu afgescheept met een fooi en omdat we er al 5 
jaar niets bij hebben gekregen halen we dit ook niet meer in.

Meer ondersteuning vanuit het management en het 
met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp door 
bijvoorbeeld intervisie.

Lees het boek nieuwe autoriteit, bel mij! 
Gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de 
leerlingen vanuit de visie van Omer werkt! Oude 
autoriteit werkt niet meer. We hebben een 
nieuwe kader nodig. Ik ben voorzitter van de 
werkgroep pedagogisch handelen en gebruik deze 
visie als basis. We staan nog aan het begin maar 
verandering is al merkbaar!

Maatschappelijk meer waardering en respect voor het vak. 
Vooropleiding Pabo-studenten. Professionele in- en 
opstelling van onderwijspersoneel.

maatschappelijke waardering en begrip 
voor inhoud werk maar ook minder 
beroep op scholen voor allerlei zaken: 
van anti-roken tot... you name it:

Meer respect en vertrouwen in de professionaliteit 
van de leerkracht  van ouders als voorbeeld voor hun 
kind. Opvoeding thuis. Houding van ouders tov
school/leerkracht. Samenwerking ouders en 
leerkracht.

Meer respect voor ons beroep en kennis bij 
ouders over ons beroep. Duidelijke afspraken 
waar iedereen ( ook leiding) zich 
onvoorwaardelijk aan houdt. Niet bang zijn 
om maatregelen te nemen. Ik bedoel hier dat 
MT vaak bang is voor hun naam.

Ouders moeten weer 
gaan opvoeden

Training om daar op een 
goede manier te leren 
omgaan en meer steun van 
collega's.

Flexibeler omgaan met regeltjes. Professioneler 
reageren: doordat er teveel juffen en moeders 
rondlopen is er teveel emotie bij ruzietjes e.d.



BIJLAGE

ACHTERGRONDGEGEVENS RESPONDENTEN
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ACHTERGROND DEELNEMERS
VERDELING STEEKPROEF NAAR ACHTERGRONDGEGEVENS.

Functie

Lesgevend 79%

Leidinggevend 5%

Onderwijsondersteunend 13%

Anders 3%

Sector

Basisonderwijs 68%

Speciaal basisonderwijs 7%

(Voortgezet) Speciaal onderwijs 5%

Vmbo 7%

Havo/vwo 5%

Mbo 7%

Hbo 2%

Denominatie

Openbaar 17%

Algemeen bijzonder 5%

Protestants-christelijk 40%

Rooms-katholiek 32%

Islamitisch 0%

Gereformeerd 1%

Reformatorisch 0%

Anders 4%

Aantal leerlingen

0-100 leerlingen 9%

101-200 leerlingen 27%

201-300 leerlingen 24%

301-400 leerlingen 12%

401-500 leerlingen 7%

501-1000 leerlingen 9%

1001-2500 leerlingen 8%

2501-5000 leerlingen 2%

5001 leerlingen of meer 2%
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ACHTERGROND DEELNEMERS
VERDELING STEEKPROEF NAAR ACHTERGRONDGEGEVENS.

Aantal jaar werkzaam in onderwijs

0-3 jaar 2%

4-10 jaar 18%

11-20 jaar 31%

21-30 jaar 20%

31 of meer jaar 30%

Geslacht

Man 26%

Vrouw 74%

Leeftijd

< 25 jaar 2%

26-35 jaar 16%

36-45 jaar 18%

46-55 jaar 28%

56 jaar of ouder 36%
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