Staking leraren 14 februari 2018
Wat vinden ouders?
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Steun voor staking
In hoeverre steun jij als ouder deze vervolgstaking?
Ik vind het onzin dat
leraren gaan staken
11%

Zeven van de tien ouders ondersteunen de recente
stakingen, twee derde steunt de acties volledig.
Opvallend is dat een groot deel van de ouders die
de acties niet steunen (meer dan een derde), wel
begrip heeft voor de huidige situatie van leraren in
het basis- en speciaal onderwijs.

Ik snap het dat leraren
staken maar steun het
sluiten van scholen niet
13%

Ik steun de staking volledig
67%

Ik vind het sluiten van
scholen een te zwaar middel
4%
Ik steun de staking
gedeeltelijk
5%
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Vergelijking steun stakingsdagen
In hoeverre steun jij als ouder de staking?
5 oktober 2017

5%

Ik steun de staking volledig

12 december 2017

14 februari 2018

4%
11%

12%

3%
5%

Ik snap dat de leraren gaan staken
maar steun het sluiten van de
scholen niet

10%

13%

Ik vind het sluiten van de scholen een
te zwaar middel

48%
7%

4%

Ik steun de staking gedeeltelijk
5%
Ik vind het onzin dat de leraren gaan
staken

67%
83%

23%
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Steun voor redenen staking
Zes van de tien ouders vinden een hoger salaris een goede reden om een hele dag te staken. Een kwart van de ouders
vinden een hoger salaris een goede reden maar om daarvoor een hele dag te gaan staken.
Dat leraren gaan staken voor minder werkdruk kan op nog meer sympathie van ouders rekenen; bijna alle ouders hebben
hier begrip voor (94%). Een op de zes ouders wil niet dat leraren voor minder werkdruk een hele dag gaan staken.
Ten opzichte van december vorig jaar is begrip voor staken voor een hoger salaris aanmerkelijk toegenomen (van 44% naar
60%). De steun voor staken vanwege minder werkdruk is in twee maanden tijd licht toegenomen (van 69% naar 78%).
Een slechte reden
6%

Hoger salaris

Een goede reden
60%

Minder werkdruk

Een slechte reden
17%

Een goede reden
maar niet voor
een hele
stakingsdag
23%

Een goede reden
maar niet voor
een hele
stakingdag
16%

Een goede reden
78%
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Mening sluiten scholen
Twee derde van de ouders vindt het een goed idee
dat scholen gaan sluiten bij een komende derde
Ik weet het
stakingsdag.
niet
4%

Opvallend is dat van de ouders die aangeven dat een derde
stakingsdag niet nodig is een derde als belangrijkste reden
aangeeft dat leerlingen hiervan de dupe worden door
uitvallende lesuren. Een klein deel van deze ouders geeft
slechts als voornaamste reden dat zij dan zelf veel moeten
regelen (5%).

Andere reden
22%
Dat vind ik
niet nodig
30%

Dat vind ik
goed
66%

Scholen sluiten hun deuren opnieuw. Wat vind je daarvan?

Verder staken heeft
geen zin omdat
minister en de 2e
kamer duidelijk zijn
dat er niet nog meer
geld komt
14%

Leerlingen worden
de dupe door het
missen van
schooldagen
38%
Het aanbod
wat er nu ligt
voor extra
geld is
voldoende
14%

Ik moet zelf veel
regelen omdat mijn
kind niet naar school
kan
5%
Staken is een te
zwaar middel
voor wat leraren
willen bereiken
7%

Waarom vind je dat niet nodig? Kies de belangrijkste reden.
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Steun andere acties dan staken
Twee derde van de ouders staat positief tegenover het idee om andere acties dan staken uit te voeren
teneinde zo de ouders en hun kinderen minder te benadelen. Zeven van de tien ouders zijn bereid om
met de school van hun kind mee te doen aan andere acties dan staken.
Geen mening/
weet niet
12%

Andere acties
vind ik niet
nodig
23%

Nee, dat wil ik niet
17%

Ik wil de acties wel
steunen, maar niet
eraan meedoen
13%

Andere acties
vind ik goed
65%

In hoeverre zou je andere acties dan het sluiten van
scholen steunen?

Ja, dat wil ik zeker
33%

In principe wel, maar
hangt af van de actie
37%

Zou je als ouder met de school van je kind mee
willen doen aan andere acties dan stakingen?
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Ideeen voor gezamenlijke acties van ouders en leraren
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij kunnen als ouders de kinderen vrijwillig thuis houden om de leraren te steunen
Zoveel mogelijk media aandacht, bijvoorbeeld een speciale # waar ouders en leerkrachten de problemen die ze hebben laten zien. (Een beetje zoals de
metoo actie in het klein.)
Ouders nemen dag over van leerkracht
Samen staken, petitie starten.
Staken op dag voor de vakantie. Dan hebben ouders en kinderen er ook nog iets aan.
Samen spandoeken ontwerpen. Ouders, kinderen en leerkrachten in eigen dorp of stad staken.
Alle MR’s schrijven brief naar minister om zorgen duidelijk te maken.
Ik heb wel ideeën over hoe de werkdruk opgelost kan worden. Wil daar wel met elkaar en op school over in gesprek.
Rollen omdraaien, precies volgens de regels werken, met elkaar in gesprek hoe de werkdruk te verlagen.
Petje laten tekenen door alle ouders en deze aanbieden aan tweede kamer
Ouders voor uurtje voor de klas zodat leerkrachten kunnen spreken met bestuur of politiek over hun ervaringen inzake onderwijs en werkdruk.
Een speeldag met hulp van ouders zodat de werkdruk die dag niet hoog is
Medezeggenschapsraden van scholen mede inzetten om doel te bereiken.
Namens ieder een kind een kaart sturen aan het postadres van de minister.
Lessen verplaatsen naar Het Binnenhof voor 1 dag
Laat ouders de hele week kiezen welke dagen ze hun kind willen thuishouden, een soort van kinderen die staken dus.
Een estafetteloop of -rit (fiets), waarbij het stokje in vorm van een pamflet met eisen, van school naar school wordt gebracht en uiteindelijk weer in Den
Haag terecht komt.
Bijeenkomsten waarin ouders en leraren openlijk zonder veroordelen bespreken waar ze tegen aanlopen, verbinden!! Zelfs als dit niet meer geld oplevert
zal het, het onderwijs verbeteren en de werkdruk verminderen win-win dus.
Ouders nemen dagje school over terwijl leraren een dagje mogen ontspannen.
Ouders/leraren en kinderen maken een kort actie-filmpje/ rap/ lied voor social media.
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Greep uit de open reacties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik vind dat de werkdruk voor een leerkracht zo hoog ligt. De klassen zijn veel te groot en jeugd en zo ook onze toekomst schiet hierdoor tekort.
Ik vind dat de stakingen nu teveel gevolgen hebben voor de kinderen en onderwijs uren echt in het nauw komen.
Ik wil alle personeel van het PO bij deze een hart onder de riem steken. Geef niet op!!!
In een onderhandeling is het geven en nemen en er is al heel wat gewonnen. In andere beroepsgroepen heerst ook werkdruk. Wat doen de
scholen/leerkrachten eigenlijk zelf?
Geef de leerkrachten gewoon hun loon wat ze willen, dan hoeven de kinderen er niet onder lijden.
Maak er eens een lang weekend van of aansluitend aan de vakantie. De dagen waar ook voor gezinnen meer uit valt te halen vanwege vakantie of weekend
weg.
Ze mogen best een paar dagen dicht. Telkens een dag maakt te weinig indruk.
Ze proberen hun gelijk te krijgen over de rug van kinderen en ouders.
Mijn kind verdient goed onderwijs en dus voldoende leerkrachten die op een zo goed mogelijke manier hun werk kunnen doen.
Minder aandacht leggen op de salarissen, dit is slechts een onderdeel van de stakingen. Meer aandacht voor het onderwijs systeem wat veranderd moet
worden, want daar draait het allemaal om.
Ouders en school staan tegenover elkaar. Ouders moeten naast de leerkrachten staan en ze steunen. De leerkrachten staan in een negatief daglicht.
Uiteraard snap ik de stakingen en ben ook voor. Maar neemt niet weg dat het bijzonder lastig is voor mij als ouder.
Overheid kom eens over de brug met een eerlijk salaris en minder werkdruk voor de docenten van onze kinderen.
Sta voor de leerkracht, en dus voor je kind!
Staken is in principe een laatste redmiddel om aandacht te krijgen. Dit lijkt mij nu niet aan de orde omdat er nog onderhandelingen plaats vinden.
Ik vind dit een rare enquête. Ik als ouder moet er toch juist last van hebben? Dat is toch het doel van het staken.
Ik werk zelf in de zorg en daar is het zeker met de zware werkdruk ook niet makkelijk.
Staken is niet van deze tijd. Er komt al veel geld voor onderwijs bij, dit is echter niet de enige sector waar men het zwaar heeft.
Zorg dat de acties zo in elkaar steken dat de leraren, kinderen, ouders en werkgevers van de ouders niet de dupe worden van de acties. Maak er juist
kindvriendelijke acties van
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Achtergrondinformatie peiling
De peiling is ingevuld door 1871 respondenten die in de periode vanaf 30 januari tot en met 8 februari 2018 hebben deelgenomen aan een
open online enquête. De peiling is met een open oproep aan ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd uitgezet. De respondenten
hebben hun reacties anoniem gegeven. Ter controle is gevraagd of zij een kind op de basisschool of het speciaal onderwijs hebben. De
uitkomsten van deze peiling zijn niet gewaarborgd representatief.

Deze peiling is uitgevoerd door Ouders & Onderwijs. Publicatie van de uitkomsten kan alleen na overleg.
Voor meer informatie over deze peiling:
Marieke Boon-Mens
Marieke.boon@oudersonderwijs.nl
Tel: 06-31767937
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