Resultaten peiling omvang klas (4e kwartaal 2017)
Naar aanleiding van de discussie over plofklassen wilden we graag weten of ouders de grote klassen
herkennen en wat ze daarvan vinden. Hierover hebben we een korte peiling gedaan van zes vragen.
De vragenlijst is eerst uitgezet onder ouders met kinderen op de basisschool. Hiervoor zijn 528
panelleden benaderd, waarvan 208 de vragenlijst hebben ingevuld (respons 39%). Daarna is dezelfde
vragenlijst uitgezet onder ouder met een kind op de middelbare school. Van de 324 benaderde
panelleden, hebben 118 de vragenlijst ingevuld (respons 34%). Bedankt alle deelnemers!

Gemiddeld 25 kinderen in de klas
In het basisonderwijs zit de grootste groep kinderen in een klas van 26 tot en met 30 leerlingen
(ongeveer 40%). Een op de acht kinderen in het basis- onderwijs zit in een klas met meer dan 30
leerlingen. De grootte van een klas is gemiddeld 25 leerlingen.
Kinderen op middelbare scholen zitten doorgaans in een klas van 26 tot en met 30 leerlingen of in een
klas met hooguit 20 leerlingen. Een op de negen kinderen in het voortgezet onderwijs zit in een klas
met meer dan 30 leerlingen. Een klas telt gemiddeld 23 leerlingen.
Ouders vinden voor de basisschool 23 leerlingen een goed maximum en op de middelbare school 22
leerlingen.
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Tevreden over aantal kinderen in de klas
Een grote meerderheid van ouders is (redelijk) tevreden met de omvang van de klas waarin hun kind
zit. Voor het basisonderwijs geldt dat een kwart van de ouders het aantal kinderen in de klas te veel
vindt. Op de middelbare school ligt dat iets lager namelijk een op de vijf ouders. De belangrijkste
redenen waarom ze dat teveel vinden zijn:
• het is te druk in de klas
• de leerkracht of mentor heeft te veel werk
• te weinig aandacht voor mijn kind of gaat ten koste van de leerprestaties.

De ouders die tevreden zijn met de omvang van de klas vinden dat omdat:
• hun kind voldoende aandacht of begeleiding krijgt
• er voldoende aansluiting is met andere leerlingen
• de leraar de klas prima aan kan.

Maximum in de wet
Vier van de tien ouders vinden het vastleggen van een maximum aantal leerlingen in een klas een
goed idee. De ouders die dit een slecht idee vinden, vinden dit vaak omdat ze denken dat een kleinere
klas niet automatisch tot beter onderwijs leidt.

Wat doen we met de resultaten?
Ieder jaar wordt er weer gekeken naar hoeveel leerlingen er in een klas zijn en regelmatig is het een
onderwerp in de media en ook de Tweede Kamer spreekt er over. De uitkomsten van deze peiling
gebruiken we om te kunnen laten zien wat ouders hiervan vinden.

Wil je meer weten over het onderzoek?
Neem dan contact op met:
Marieke Boon
Ouders & Onderwijs
030-3060800
marieke.boon@oudersonderwijs.nl

