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INLEIDING 

ACHTERGROND 

+ Er zijn relatief weinig mannen werkzaam in het primair onderwijs. CNV Onderwijs heeft MWM2 gevraagd een onderzoek 
uit te voeren naar de positie van mannen in het primair onderwijs.  

+ Het onderzoek is uitgevoerd onder leden van CNV die werkzaam zijn in het onderwijs.  

 

DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

+ De centrale onderzoeksdoelstelling is: nagaan wat de positie is van mannen in het primair onderwijs. Deze doelstelling valt 
uiteen in de volgende onderzoeksvragen:  

+ Welke functies bekleden mannen en vrouwen in het primair onderwijs?  

+ Hoe ervaren zowel mannen als vrouwen het dat er zo weinig mannen werkzaam zijn in het primair onderwijs?  

+ Wat is de invloed van de huidige verdeling op de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs?  
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INLEIDING   

METHODE  

+ Het onderzoek is uitgevoerd via een online enquête. CNV heeft een conceptvragenlijst opgesteld en deze is gecheckt door 
MWM2.  

 

VELDWERK  

+ Het veldwerk liep van 4 tot en met 17 april 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 2.801 leden meegedaan aan het onderzoek. Hiervan bleken 95 personen momenteel niet werkzaam in 
het onderwijs. Deze groep is buiten het onderzoek gelaten. De steekproef komt daarmee uit op N=2.706 personen.  

+ In totaal zijn 21.786 uitnodigingen verstuurd. Dit betekent een respons van 12,9 procent.  

 

RAPPORTAGE  

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

⁺ Geslacht (man, vrouw)  

⁺ Leeftijd (20-29, 30-39, 40-49, 50-65)   

⁺ Functie (groepsleerkracht, (adjunct) directeur, onderwijsondersteuner en anders)  

 

 

 



MANAGEMENT 

SUMMARY 
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CONCLUSIES  

Mannen oververtegenwoordigd in directies  

+ Een derde van de ondervraagden heeft een mannelijke directeur tegenover een kwart die een vrouwelijke directeur heeft. 
Een op de vijf heeft een mannelijke directeur en vrouwelijke adjunct directeur.  

 

Kinderen hebben behoefte aan mannelijke leerkrachten  

+ Zowel jongens als meisjes hebben behoefte aan mannelijke leerkrachten, aldus de ondervraagden. Voor jongens geldt dit 
nog sterker dan voor meisjes. Het kleine aantal mannen ontneemt jongens op school een voorbeeld zo is de ervaring. 
Mannen en vrouwen hebben een wezenlijk andere benadering van leerlingen. Er wordt gesproken over feminisering van 
het onderwijs.  

 

Wens voor meer mannen op school  

+ Mannen spreken een sterke voorkeur uit voor meer mannen op school. Het is niet zozeer dat ze hun ei niet kwijt kunnen, 
maar ze voelen zich wel eens alleen. Ook vrouwen zijn van mening dat er (meer) mannen op school zouden moeten zijn.  

+ Vrouwen zijn verdeeld over de positie van mannen: ruim 40% denkt dat mannen zich wel thuis voelen in een (overwegend) 
vrouwelijk team maar ruim 30% denkt van niet. Bijna de helft zou niet als enige vrouw in een mannenteam willen werken 
maar een even grote groep maakt het niet uit.   

+ Maar liefst 91% vindt het een slechte zaak dat er zo weinig mannelijke leerkrachten zijn in het primair onderwijs. Ieder 
team zou minstens drie mannelijke leraren moeten hebben zo is de mening. De huidige situatie is dat veel scholen twee of 
drie mannen hebben waarvan meestal één directeur. Mannen willen dat er streefcijfers komen voor een minimum aantal 
mannen. Een minderheid van de vrouwen onderschrijft dit punt.  

 

BEHOEFTE AAN MEER MANNEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS  
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CONCLUSIES  

Oplossingen beginnen op de Pabo  

+ Mannen hebben op de pabo al meer moeite met ‘knippen en plakken’ dan vrouwen. Daarnaast zou de kleuterstage niet 
meer de eerste stage en dus de kennismaking met het beroep moeten zijn zo is de mening. Zowel mannen als vrouwen 
spreken een voorkeur uit voor het specialiseren in functies (de ene leraar geeft bijvoorbeeld alle biologielessen en de 
andere alle handvaardigheidlessen).  

+ Uit de open vraag hoe het aantal mannen vergroot kan worden, komt de pabo veel naar voren: pabo technischer maken 
(meer ICT), minder ‘kinderachtig’ en minder ‘geknutsel’, aparte kleuteropleiding of specialisatie in onderbouw/bovenbouw 
en gym terug in basis opleiding.  

+ Het bundelen van mannen op bepaalde scholen wordt niet direct als oplossing gezien. Ook met de stelling om mannelijke 
studenten bij elkaar zetten op de pabo zodat ze steun hebben aan elkaar, is een minderheid het eens.  

 

Verschillen tussen subgroepen  

+ Mannen hebben een duidelijke voorkeur voor de bovenbouw en geven ook vaker in de bovenbouw les. Vrouwen spreken 
vaker een voorkeur uit voor de onderbouw en staan vaker in groep 1 t/m 4.  

+ Mannen zijn relatief vaak (adjunct) directeur en vrouwen groepsleerkracht of onderwijsondersteuner.  

+ Met name mannen zijn van mening dat er onvoldoende loopbaanmogelijkheden zijn in het onderwijs, maar ook de helft 
van de vrouwen ervaart onvoldoende loopbaanmogelijkheden. Doorgroei-/loopbaanmogelijkheden en carrièrekansen zijn 
veelvuldig genoemd als suggestie om het aantal mannen te vergroten in het onderwijs. Daarnaast blijkt het salaris een 
barrière te zijn. In vergelijking met andere HBO opleidingen ligt het salaris lager zo is het beeld.  

 

 

 

 

PABO’S KUNNEN ‘MANVRIENDELIJKER’   



UITKOMSTEN 

ONDERZOEK 
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+ Een derde van de ondervraagden is man en twee derde is vrouw.  

 Van de ondervraagde (adjunct) directeuren is 59% man.  

+ Bijna de helft van de ondervraagden valt in de leeftijdsgroep 50-65 jaar. De gemiddelde leeftijd is 46 jaar.  

 De ondervraagde mannen bevinden zich relatief vaak in de hoogste leeftijdsgroep (hier is 37% man tegenover 24% 
in de jongste groep).  

 (Adjunct) directeuren zijn vaker ouder (50-65 jaar) terwijl groepsleerkrachten relatief vaak in de jongste groep vallen.  

 

RELATIEF VEEL OUDEREN EN WEINIG JONGEREN IN PRIMAIR ONDERWIJS  

9,6% 

21,9% 

21,2% 

47,4% 

20-29 jaar 

30-39 jaar 

40-49 jaar 

50-65 jaar 

Leeftijd 

SOCIO DEMOGRAFISCH PROFIEL RESPONDENTEN   
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FUNCTIE RESPONDENTEN  

+ 86% van de ondervraagden werkt in het basisonderwijs en 14% in het speciaal (basis)onderwijs.  

 Onderwijsondersteuners bevinden zich relatief vaak in het speciaal (basis)onderwijs.  

+ De meeste ondervraagden zijn groepsleerkracht waarbij groepsleerkrachten in groep 7 en/of 8 het sterkst zijn 
vertegenwoordigd.  

 Mannen zijn relatief vaak (adjunct) directeur en vrouwen groepsleerkracht of onderwijsondersteuner.  

+ Er bestaat een voorkeur voor de bovenbouw boven de onderbouw: van de ondervraagden spreekt 41% een voorkeur uit 
voor de bovenbouw tegenover 31% die een voorkeur heeft voor de onderbouw. Voor 28% maakt het niet uit.   

 Vrouwen werken liever in de onderbouw (42% heeft voorkeur voor onderbouw) en mannen in de bovenbouw (68% 
heeft voorkeur voor bovenbouw). Slechts 4% van de mannen staat voor groep 1 en/of 2 en 15% voor groep 3 en/of 
4, terwijl 59% voor groep 7 en/of 8 staat. Voor vrouwen zijn deze cijfers respectievelijk 30%, 33% en 23%.  

 

 

 

 

Bij ‘anders, namelijk…’ is ambulant begeleider en groepsleerkracht in 
combinatie met ICT/IB/coördinator veel genoemd.  

6,5% 

22,2% 

27,3% 

29,4% 

33,9% 

Hier niet genoemde groep 

Groep 1 en/of 2 

Groep 3 en/of 4 

Groep 5 en/of 6 

Groep 7 en/of 8 

Voor welke groep staat u?   
(basis: staat voor groep, n=2.216, multiple 

respons) 

16,4% 

3,6% 

8,4% 

71,5% 

Anders, namelijk: 

Onderwijsondersteuner 

(Adjunct) directeur 

Groepsleerkracht 

In welke functie werkt u?  
(basis: allen, n=2.706) 
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POSITIE MANNEN OP SCHOLEN   

 

 

 

MANNEN NOG STEEDS OVERVERTEGENWOORDIGD IN DIRECTIES  

5,5% 

8,1% 

9,3% 

18,3% 

25,4% 

33,4% 

Directeur is vrouw, adjunct is man 

Beiden zijn man 

Beiden zijn vrouw 

Directeur is man, adjunct is vrouw 

Directeur is vrouw 

Directeur is man 

Welke situatie geldt voor de directie op uw 
school? (inclusief uzelf als u tot de directie 

behoort)  
(basis: allen, n=2.706) 

+ Een derde van de ondervraagden heeft een mannelijke directeur tegenover 25% die een vrouwelijke directeur heeft.  

+ Twee of drie mannen op een school komt het meest voor.  

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hoeveel mannen werken er op uw school? 
(inclusief uzelf als u een man bent)  

(basis: allen, n=2.706) 

aantal mannen  
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LOOPBAANMOGELIJKHEDEN ONVOLDOENDE   
MEERDERHEID ERVAART TE WEINIG LOOPBAANMOGELIJKHEDEN  

36,0% 

53,0% 

11,0% 

Ja Nee Geen mening 

Vindt u dat u genoeg loopbaanmogelijkheden heeft in het onderwijs?  
(basis: allen, n=2.706) 

 Met name mannen zijn van mening dat er niet voldoende loopbaanmogelijkheden zijn (61% tegenover 49% bij vrouwen).  
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BEHOEFTE AAN MANNEN VOOR DE KLAS 

6,0% 

8,2% 
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ZOWEL JONGENS ALS MEISJES HEBBEN BEHOEFTE AAN MANNEN VOOR DE KLAS  

 Mannen zijn vaker van mening dat zowel jongens als meisjes behoefte hebben aan mannen voor de klas dan vrouwen 
(92% van de mannen is van mening dat jongens hier behoefte aan hebben en 73% zegt dat meisjes hier behoefte aan 
hebben). (Adjunct) directeuren zijn vaker deze mening toegedaan dan groepsleerkrachten en onderwijsondersteuners.  
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WEINIG MANNEN IS SLECHTE ZAAK  

9% 

91% 

0% 

Wat vindt u ervan dat er relatief weinig mannen werken in het primair onderwijs? 
(basis: allen, n=2.706) 

Maakt me niet zo veel uit 

Een slechte zaak 

Een goede zaak 

ZOWEL MANNEN ALS VROUWEN VINDEN ZO WEINIG MANNEN IN PRIMAIR ONDERWIJS SLECHTE ZAAK  

 Jongeren (20-29) maakt het vaker niet zoveel uit dat er weinig mannen werken in het primair onderwijs (16%). Ook 
vrouwen maakt dit minder uit (11%) dan mannen (6%).   
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Betere salariëring.  

SUGGESTIES: SALARIS, DOORGROEIMOGELIJKHEDEN, 

IMAGO EN PABO  

De eerste stageperiode van de Pabo niét in de 
kleuterbouw- Beter salaris- Pabo meer richten op 

kennis/techniek en minder op creativiteit en knutselen. 

- Nodig is een algehele omslag van de softe cultuur die in het onderwijs heerst. Meer 
zakelijkheid in de wandelgangen, durven aanspreken, delegeren, niet alles bepraten, maar 

gewoon doen.- Op pabos te veel nadruk op pedagogiek en opvoedkunde (niet onbelangrijk) 
maar staat niet in verhouding met aandacht voor didactiek en inhouden van zaakvakken. 

Carrière-, doorgroei-, 
loopbaanmogelijk-

heden. 

1. de opleiding (PABO) aan laten sluiten bij jongens/mannen. Het softe eruit, het presteren terug/vergroten2. gym weer gewoon onderdeel van het basis curriculum maken (vaak 
smaakmaker voor de jongens)3. status van junior leerkracht invoeren (4/5 jaar werken met ondersteuning, met nog relatief laag salaris) daarna seniorleerkracht met duidelijk hoger 

salaris en meer individuele verantwoordelijkheid.4. Meer autonomie bij de leerkracht (terug) geldt overigens voor alle leerkrachten maar mannen zijn daar wellicht nog wat gevoeliger 
voor. 5. Geef onderwijs weer de waardering die het verdient, maak duidelijk en erken dat wij (de leerkrachten) in Nederland de meeste uren lesgeven en met weinig middelen een 

topprestatie leveren als je het vergelijkt met de ons omringende landen.6. waardering dus door de overheid en al dat negativisme nou eens achterwegen laten. Door dat alles krijgt en 
heeft het onderwijs geen sexy uitstraling. In ieder geval voor velen niet de uitstraling van: Daar wil ik graag onderdeel van uitmaken! 

‘Snuffelstage’ op 
middelbare scholen 

Status, aanzien, 
imago verbeteren.  

Pabo studenten laten 
specialiseren in 
onderbouw en 

bovenbouw.   

Werkdruk 
verminderen.  

Wat zou er gedaan kunnen worden om het aantal mannen in het onderwijs te vergroten? (basis: allen, n=2.706) 
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MANNEN WILLEN MEER MANNEN OP SCHOOL  
VEEL MANNEN VOELEN ZICH WEL EENS ALLEEN  

 Vooral jonge mannen (20-29) kunnen beter hun ei kwijt bij mannelijke collega’s (48%).  

34,8% 

56,7% 

88,5% 

Kunt u bij mannelijke collega’s beter uw ei kwijt? (basis: 
mannen, n=847) 

Voelt u zich wel eens alleen als enige of een van de weinige 
mannen op uw school? (basis: mannen, n=847) 

Zou u willen dat er meer mannen op uw school werken? 
(basis: mannen, n=847) 
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VROUWEN VERDEELD OVER POSITIE MAN   
BIJNA DE HELFT ZOU NIET ALS ENIGE VROUW IN MANNENTEAM WILLEN WERKEN  

43,0% 

34,2% 

22,9% 

Denkt u dat mannen zich thuis voelen in het 
(overwegend) vrouwelijke team?  

(basis: vrouwen, n=1.859) 

Ja 

Nee 

Geen mening 

12,7% 

45,2% 

42,0% 

Hoe zou u het vinden als u als enige vrouw in een 
mannenteam zou werken?  
(basis: vrouwen, n=1.859) 

Leuk 

Niet leuk 

Maakt me niet uit 
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MEERDERHEID WIL MINIMAAL DRIE MANNEN IN TEAM  

87% 

83% 

68% 

45% 

39% 

10% 

8% 

11% 

18% 

44% 

44% 

72% 

Liever 1 man op school dan geen man op school 

Het kleine aantal mannen voor de klas ontneemt jongens op school een 
voorbeeld 

Een school moet minstens drie mannelijke leraren in het team hebben 

Het kleine aantal mannen voor de klas is nadelig voor de kwaliteit van het 
onderwijs 

Het gedrag van vrouwelijke leraren op school onder elkaar maakt dat 
mannelijke leraren zich er minder thuis voelen 

Liever 5 mannen op een school en op andere scholen geen, dan op elke school 
maar 1 man 

Eens Oneens 

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? (basis: allen, n=2.706) 

MANNEN ZIJN VOORBEELD VOOR JONGENS   

Mannen zijn het met alle stellingen vaker eens dan vrouwen. Grootste verschillen bestaan bij:  
 Het kleine aantal mannen is nadelig voor kwaliteit onderwijs (62% van de mannen mee eens);  
 Gedrag vrouwelijke leraren maakt dat mannelijke leraren zich er minder thuis voelen (52% van de mannen mee eens).  
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MANNEN EN VROUWEN HEBBEN ANDERE BENADERING 
KLEUTERSTAGE ZOU NIET EERSTE STAGE MOETEN ZIJN EN MEERDERHEID IS VOOR SPECIALISATIE   

79% 

73% 

61% 

53% 

39% 

32% 

15% 

14% 

26% 

30% 

44% 

52% 

Mannen en vrouwen hebben een wezenlijk andere benadering van leerlingen 

De kleuterstage moet op pabo’s niet meer de eerste stage en dus 
kennismaking met het beroep zijn 

Leraren moeten zich kunnen specialiseren op school, zodat de ene leraar 
bijvoorbeeld alle biologielessen kan geven en de andere alle 

handvaardigheidslessen 

Op de pabo moet minder geplakt en geknipt worden om het voor mannen 
aantrekkelijker te maken 

Er moeten streefcijfers voor een minimum aantal mannen komen waar 
schoolbesturen zich aan houden 

Mannelijke studenten op de pabo moeten bij elkaar in een groep worden 
gezet, zodat ze steun aan elkaar hebben 

Eens Oneens 

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? (basis: allen, n=2.706) 

Mannen zijn het met de volgende stellingen vaker eens dan vrouwen:  
 Er moeten streefcijfers komen voor minimum aantal mannen (56% van de mannen mee eens);  
 Mannen en vrouwen hebben wezenlijk andere benadering van leerlingen (84% van de mannen mee eens);  
 Op de pabo moet minder geplakt en geknipt worden om het voor mannen aantrekkelijker te maken (64% van de 

mannen mee eens).  
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