
OUDERBEVRAGING
IMPACT CORONA
OP ONDERWIJS
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Ik weet het niet
41.1%
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35.5%

Nee
23.4%

Nieuwe en andere mensen aantrekken bijv. uit privé,
vrijwilligers, gepensioneerden...
Ouders inschakelen bij projecten of uitstappen
Lerarenberoep aantrekkelijker maken bijv. hoger loon, meer
waardering...
Creatieve en vernieuwende organisatie- en werkvormen
gebruiken bijv. e-learning, niveauklassen...

Tips van ouders:

     Slechts 3% van de ouders zegt dat er nog
afstandsonderwijs is.

     Zowel ouders als leerlingen in BaO én SO
willen liever géén afstandsonderwijs meer.

HOE VOELT JE KIND
ZICH NU OP SCHOOL?

KRIJGT JE KIND NOG
AFSTANDSONDERWIJS?

JUNI 2022
Bevraging van 1023 ouders met
een kind in het vrij onderwijs
630 basisonderwijs
393 secundair onderwijs

1 op 5 ouders zegt dat zijn/haar kind onzeker of vermoeid is. 
1 op 4 ouders geeft aan niet op de hoogte te zijn of de school
voldoende aandacht heeft voor welbevinden of niet. 

HEEFT JE KIND MOMENTEEL
EEN LEERACHTERSTAND? 

Coronamaatregelen (afstandsonderwijs, quarantaines...)
Gebrek aan ondersteuning
Leerstoornis
Lerarentekort
Welbevinden: mijn kind voelt zich niet goed op school

Externe hulpverlener (logopedist, psycholoog...)  (14%)
Bijles (7%)
Huiswerkklas (1%)

Meer dan 1 op 5 (22%) van de ouders zegt dat zijn/haar kind een leerachterstand heeft. 
9% vindt dat zijn/haar kind hiervoor onvoldoende hulp krijgt op school.
  
Top 5: oorzaken leerachterstand?

1.
2.
3.
4.
5.

1 op 5 (22,61%) zoekt toevlucht in schaduwonderwijs
1.
2.
3.

IS ER EEN LERARENTEKORT OP
DE SCHOOL VAN JOUW KIND?

Meer dan 1 op 3 ouders zegt dat er een
lerarentekort is op de school van zijn kind. 

Meer dan 4 op 10 ouders weet niet of er een
lerarentekort is. 

Het merendeel van de ouders vindt het lerarentekort
nadelig voor hun kind, maar 70% van de ouders
vindt dat de school er goed mee omgaat.  

1 op 3 ouders denkt dat de school het anders
moet aanpakken.   

http://www.vcov.be/


Kan je de leraren voldoende
bereiken? 

ja
86.3%

nee
9.3%

ik weet het niet
4.4%

De communicatie vanuit de school verloopt soms té last-

minute.

Te weinig aandacht voor het tijdig doorgeven van taken en

toetsen in het secundair onderwijs. 

Soms grote verschillen tussen leraren in één school.

Online communicatie tussen school en ouders heeft door

corona een boost gekregen.    

MAAK JE JE ZORGEN OVER
DE SCHOOLREKENING?

1 op 3 ouders (33,4%) maakt
zich zorgen over de komende
schoolfacturen bij de start
van het nieuwe schooljaar
nieuwe boeken, nieuwe laptop, nieuw schoolmateriaal...     

 1 op 10 ouders (9,6%) kan op dit moment

de schoolrekeningen niet vlot betalen  

HOE VERLOOPT DE
COMMUNICATIE MET DE
SCHOOL? 

Top 3: 
1. Schriftelijke boodschap bijv. via mail, in de schoolagenda...
2. Via een gesprek op school
3. Via een online gesprek 

HOE GAAT HET MET DE
OUDERWERKING?
Ongeveer 1 op 3 ouders zegt dat de
ouderwerking even goed en op dezelfde
manier verloopt als voor de coronaperiode. 

Volgens 16% heeft corona ervoor gezorgd dat de
werking van de ouderwerking anders verloopt. 

Een kleine 1 op 3 deelnemers weet niets over de
werking van de ouderwerking dit schooljaar. 

Corona heeft niet voor een verbetering van de werking van de
ouderwerking gezorgd. Een kleine 1 op 5 ouders geeft aan dat de
ouderwerking zelfs minder goed verloopt dan voor de coronaperiode.

"Hopelijk was dit het laatste schooljaar waarin we in
quarantaine hebben moeten zitten. Het schoolfeest
heeft deugd gedaan voor leerkrachten en ouders.

Eindelijk terug contact met elkaar."

"Corona heeft veel kapot gemaakt voor mijn
zoon. Alles moest sneller gaan, er lag veel meer

druk op mijn zoon waardoor hij niet kon volgen.
Resultaat: hij moet zijn jaar overdoen."

"Hopelijk krijgt mijn kind de achterstand
bijgewerkt. Ik heb angst voor september."

"Chapeau voor de leerkrachten die een grote sprong vooruit
hebben gemaakt wat betreft online vergaderen en die grote

veerkracht hebben getoond wanneer het onderwijs stevig onder
druk stond met maatregelen als bubbels, mondmaskers,

quarantaine en afstandsonderwijs."
 

DIT WIL IK NOG KWIJT...

VCOV VZW  Berkendreef 7  3220 Holsbeek
016/38 81 00
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RPR Leuven

"Dat we naar de grote vakantie uitkijken, even
niet naar de klok kijken. Bedankt voor alle

moeite, inzet en zorg! 
Fijne vakantie!"


