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1. Inleiding 
 

Door het lerarentekort wordt het steeds moeilijker om goed onderwijs te bieden en de rol van goed 
werkgever in te vullen. Eind oktober 2021 maakten Stichting Fedra, OPO IJmond en Atlant 
Basisonderwijs bekend samen een alternatief voor de huidige schoolweek te gaan onderzoeken. 

Een alternatieve invulling van de schoolweek raakt ons allen: kinderen, directeuren, medewerkers en 
ouders. Met behulp van klankbordgroepen worden ouders, medewerkers en directeuren actief 
betrokken bij de zoektocht naar een passend alternatief. Zij hebben wensen en ideeën ingebracht. 

Alle ideeën die directeuren, medewerkers en ouders hebben ingebracht zijn ondergebracht in een 
viertal thema’s en in dit onderzoek op haalbaarheid getoetst. Het betreft de thema’s: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: De vier onderzoeksthema’s 

Per thema zijn onderzoeksvragen geformuleerd. Voor het beantwoorden van de vragen is onder 
andere gebruikgemaakt van landelijke onderzoeksresultaten, relevante data (landelijk en van de eigen 
organisaties), gesprekken met mogelijke samenwerkingspartners en een vragenlijst voor 
medewerkers. 

In dit rapport leest u de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek. Na een toelichting op het 
lerarentekort (hoofdstuk 2) worden de bevindingen in hoofdstuk 3 t/m 6 per thema weergegeven. In 
hoofdstuk 7 (conclusie) leest u de antwoorden op de onderzoeksvragen, waarna het rapport wordt 
afgesloten met enkele aanbevelingen in hoofdstuk 8.   
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2. Het lerarentekort 
 

Tot voor kort was onbekend hoe groot het lerarentekort precies is. Gelukkig is daar recent verandering 
in gekomen. In de G5 (Almere, Amsterdam, ’s-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht) wordt het 
lerarentekort in het primair onderwijs sinds oktober 2020 halfjaarlijks centraal gemeten en in 2021 
voor het eerst ook in de rest van het land. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar openstaande 
vacatures, maar ook naar verborgen tekorten. Verborgen tekorten betreffen een ongewenste situatie, 
zoals bijvoorbeeld de inzet van onbevoegde leraren en het samenvoegen van klassen. 

Uit de metingen blijkt dat het primair onderwijs afstevent op grote kwantitatieve en kwalitatieve 
tekorten van leerkrachten. Het po heeft een acuut personeelstekort van meer dan 9.000 fte, waarvan 
6.800 fte leerkrachten en 2.300 fte langdurige vervangers.1 De tekorten zijn niet evenredig verdeeld 
over het land. Zuidelijk Noord-Holland en zuidelijk Zuid-Holland kennen de hoogste tekorten, maar in 
oostelijk Nederland zijn ze, zeker in vergelijking met het westen, slechts beperkt aanwezig, zie figuur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Regionale verdeling van lerarentekorten peildatum 1 oktober 2021 

 
1 Centerdata Research Institute - Personeelstekorten primair onderwijs Peildatum 1 oktober 
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In sommige achterstandswijken in de grote steden is het tekort opgelopen tot een kwart van het 
totale aantal leraren. De problematiek wordt nog versterkt door het schoolleiderstekort, dat van een 
minstens vergelijkbaar niveau is. 

De scholen van Stichting Fedra, OPO IJmond en Atlant Basisonderwijs (regio IJmond) bevinden zich in 
zuidelijk Noord-Holland, met een huidig tekort van gemiddeld 12%. Dit percentage verschilt per 
school. 
 
Ernst van het tekort per school 
Het lerarentekort op de scholen van Stichting Fedra, OPO IJmond en Atlant Basisonderwijs varieert. 
Om de ernst van het tekort per school inzichtelijk te maken hanteren de besturen de volgende 
indeling: 

1. Groen: Continuïteit en kwaliteit zijn gewaarborgd.  
              De basisformatie2 + flexibele schil3 is gevuld. 
 

2. Oranje: Continuïteit kan worden geboden, kwaliteit niet meer. 
Er zijn vacatures in de basisformatie. Deze vacatures zijn volledig opgevuld met de 
medewerkers uit de flexibele schil. De flexibele schil is volledig verdwenen in de 
basisformatie. 
 

3. Rood: continuïteit en kwaliteit ontbreken. 
Er zijn vacatures in de basisformatie die niet meer opgevuld kunnen worden. De 
flexibele schil is ook verdwenen. Klassen zijn onbemand en/of bemand met 
onbevoegd personeel (stagiair, onderwijsassistent, zij-instromer). Het komt 
structureel voor dat er één of meerdere groepen naar huis moeten worden gestuurd. 

 

In januari bevond 25% van de scholen zich in categorie Rood. Op deze scholen wordt de kwaliteit en 
de continuïteit van het onderwijs ernstig bedreigd door het tekort aan leerkrachten. 

 

Figuur 3: Ernst van het tekort medio januari 2022                                    Figuur 4: Verwacht tekort augustus 2022 

 

 
2 Basisformatie (ook wel basisbekostiging genoemd). Aantal personeelsleden op basis van aantal leerlingen en gemiddelde 
personeelslast. 
3 Aanvullend aantal personeelsleden op basis van subsidie, middelen passend onderwijs, werkdrukmiddelen et cetera. Deze 
schil biedt naast ruimte voor ondersteuning van de leerling ook ruimte voor (kortdurende) vervanging bij afwezigheid. 
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Volgens bovenstaand cirkeldiagram lijkt het tekort licht af te nemen. Dit is echter onjuist. Het huidige 
tekort wordt beïnvloed door een hoog ziekteverzuim (COVID-19). Het ziekteverzuim ligt bij de start 
van het schooljaar doorgaans lager; het lerarentekort zal daarnaast verder oplopen. Het aantal 
scholen in rood zal daardoor medio januari 2023 hoger uitvallen dan medio januari 2022.  

Na de zomervakantie (augustus 2022) bevindt minimaal 18% van de scholen zich naar verwachting in 
de rode zone. Dit betekent dat gemiddeld twee scholen per stichting niet in staat zijn om alle groepen 
te bemannen, met alle gevolgen van dien. Dit aantal zal de komende jaren verder toenemen.  

 

3. Thema: Aanvullen 
 
Een van de te onderzoeken oplossingsrichtingen is het aanvullen van schoolteams met vakdocenten. 
Het basisonderwijs kent met name vakdocenten voor bewegingsonderwijs. Daarnaast maken scholen 
in beperkte mate gebruik van andere vakdocenten, zoals voor muziek en techniek. Het betreft dan 
doorgaans externe vakdocenten, die lessen of modules verzorgen op scholen.  
 
Vakdocenten 
Een vakdocent geeft alleen onderwijs in het vak waarin deze persoon specifiek is opgeleid. De termen 
vakexpert, vakleerkracht en vakspecialist komen ook voor in theorie. Doorgaans betreft dit mensen die 
opgeleid zijn in een specifiek vak, maar geen lesbevoegdheid hebben.  
Voor het thema Aanvullen onderzoeken we de inzet van vakdocenten: docenten in het bezit van een 
getuigschrift van een lerarenopleiding in het voortgezet onderwijs die aansluit bij het vak dat wordt 
gegeven. Deze leerkrachten kunnen dan ook in het primair onderwijs als leerkracht worden benoemd, 
maar alleen voor dat deel van hun vakgebied. 
 
In de Wet op het primair onderwijs (Wpo, artikel 3) is vastgelegd dat voor de volgende vakken gewerkt 
mag worden met vakdocenten: 

• zintuiglijke en lichamelijke oefening; 
• Nederlandse taal; 
• rekenen, wiskunde en informatica; 
• andere talen, zoals Engels, Duits en Frans; 
• expressievakken; 
• bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer; 
• bevordering van gezond gedrag; 
• aardrijkskunde; 
• geschiedenis; 
• de natuur, waaronder biologie; 
• maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting; 
• geestelijke stromingen; 
• technische vakken. 

  
Nationale en internationale ontwikkelingen op dit thema 
Het lerarentekort is een landelijk probleem, waarvoor een veelomvattend landelijk actieplan is 
ontworpen. Naast dit actieplan is er behoefte aan aanvullende maatregelen waar de tekorten extra 
nijpend zijn. Met name in de grote steden in de Randstad is dat het geval, zoals de Inspectie van het 
Onderwijs constateerde in De Staat van het Onderwijs 2019.  
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Elke van de zogenoemde G5-gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere) heeft 
een noodplan opgesteld voor de aanpak van het lerarentekort. Voor één maatregel daaruit biedt het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vanaf schooljaar 2020-2021 tot en met 
2023-2024 ruimte door middel van een daarvoor in het leven geroepen regeling. Het betreft de 
mogelijkheid voor scholen in de G5 om een andere dag- en weekindeling te hanteren, waarbij onder 
bepaalde voorwaarden voor maximaal 5,5 uur per week een andere professional (dan bevoegde 
leraren) mag worden ingezet. De kernvakken Nederlandse taal, rekenen/wiskunde en zintuiglijke en 
lichamelijke opvoeding zijn hiervan uitgesloten. 
Het eerste jaar hebben weinig scholen gebruikgemaakt van de ruimte om andere professionals voor 
de klas te zetten, ook vanwege corona. Waar dit wel gebeurde werden leerkrachten ontlast, mits 
professionals zelfstandig les konden geven.4  
 
In het eerstejaarsonderzoek door SEO & Oberon is ook gekeken naar de kwaliteit van andere 
professionals. Wanneer een vakdocent zelfstandig voor de klas kan staan en leerkrachten vrijgespeeld 
worden door de inzet van een vakdocent, werkt dat werkdrukverlagend, zo geven scholen aan. 
Sommige scholen spreken bovendien de verwachting uit dat de onderwijskwaliteit vooruitgaat, 
doordat de (inhoudelijk sterke) lessen worden gezien als een verrijking van het curriculum. Door de 
lessen van andere professionals komen de leerlingen in aanraking met andere beroepen of 
onderwerpen. Omdat de lessen een ander karakter hebben dan de reguliere, schoolse lessen, zien 
verschillende scholen ook kinderen opbloeien die daar meer baat bij hebben. Ook de leerkrachten 
kunnen een breder perspectief krijgen als ze merken dat deze vorm werkt.  
 
Tegelijkertijd waren er – met name in de beginfase – ook vakdocenten die moeite hadden om 
zelfstandig les te geven. Op die scholen werden leerkrachten niet of nauwelijks ontlast. Het is 
belangrijk om de lesstof en werkvorm goed te laten aansluiten bij de leerlingen, anders ontstaat er 
onrust. Een ander aandachtspunt heeft te maken met de afstemming tussen de school en de externe 
partij, bijvoorbeeld over vervanging als de vakdocent te laat komt of niet kan komen, of wat de school 
moet regelen/voorbereiden en wat de externe partij moet verzorgen. Een goede voorbereiding en 
tussenevaluatie zijn belangrijk om tussentijds te kunnen bijsturen. Veder helpt het als er regelmaat 
wordt gecreëerd in het externe aanbod, waarbij een relatie wordt opgebouwd tussen de professional 
en de leerlingen. 
 
Vraag en aanbod vakdocenten 
Het huidige lerarentekort bij Stichting Fedra, OPO IJmond en Atlant Basisonderwijs ligt momenteel op 
circa 12%. Per stichting is er een tekort aan leraren zichtbaar tussen de 11 en 19 fte (exclusief 
verzuim). Om te onderzoeken of er een (toereikend) aanbod is van vakdocenten zijn er gesprekken 
gevoerd met enkele externe partijen. Deze partijen zetten freelance creatieve (vak)docenten in op het 
primair onderwijs als incidentele invaller of als vakdocent voor een langere periode. De docenten 
bieden een creatief programma aan in hun vakgebied of stellen in overleg met de school een 
programma samen dat aansluit bij de programma's of de thema's van de school. 
Uit deze verkennende gesprekken blijkt dat er ook een tekort is aan vakdocenten. Hierdoor is het niet 
haalbaar om op korte termijn de huidige vacatures op alle scholen aan te vullen. De partijen zijn wel 
positief over een stapsgewijze aanpak, waarbij er met een kleine groep scholen wordt gestart. Dit 
biedt de partijen meer tijd en gelegenheid om actief te gaan werven in de regio. 
 
 

 
4 SEO-Oberon, 2021. 
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De mening van medewerkers 
Aanvullen van schoolteams heeft gevolgen voor medewerkers. Met behulp van een vragenlijst is alle 
medewerkers van Stichting Fedra, OPO IJmond en Atlant Basisonderwijs naar hun mening gevraagd 
over het inzetten van vakdocenten als mogelijke oplossing voor het lerarentekort. De vragen gaan 
over de mogelijke impact op het leeraanbod en het leraarsvak en daarmee veronderstelde gevolgen 
voor leerlingen en personeel. De mening is weergegeven aan de hand van een vijfpuntsschaal: van 
zeer oneens (1) naar zeer eens (5). 
 
Vraag 1: Het uitbreiden van mijn team met vakdocenten zie ik als een verrijking van het leeraanbod op 
mijn school.  

 
 

 

 

 

 

 

Het gemiddelde komt uit op 3,92. Medewerkers zien het aanvullen van het schoolteam met 
vakdocenten als een verrijking van het leeraanbod van de school. Ook zijn er relatief weinig 
antwoorden onder de 3 (32 op 411 antwoorden). 
 
Vraag 2: Inzetten van vakdocenten maakt mijn werk minder aantrekkelijk doordat ik bepaalde 
lessen/vakken dan minder of niet meer geef, zoals muziek, beeldende vorming en techniek. 

 

 

 

 

 

 

De meningen zijn bij deze stelling verdeeld. Het gemiddelde komt uit op 2,67. Een kwart van de 
medewerkers verwacht dat het werk aan aantrekkelijkheid verliest (score 4 of hoger). Circa de helft 
van de medewerkers verwacht dit niet. 
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Vraag 3: Ik ben bereid in meerdere klassen te staan voor het verzorgen van instructiemomenten (op 
mijn eigen school). 

 

 

 

 

 

 
Er zijn organisatiemodellen waarbij vakdocenten voor een dagdeel worden ingeroosterd bij een 
specifieke groep. De groepsleerkracht heeft op dat moment ruimte om instructie te geven aan een 
andere groep. Met deze stelling onderzoeken we in welke mate daar bereidheid toe is.  
 
De bereidheid om voor meerdere klassen instructiemomenten te verzorgen is laag (gemiddeld: 2,62.) 
De groep die liever geen instructie geeft aan andere klassen is een stuk groter dan de groep die dit 
duidelijk wel wil (203 vs. 112), met nog 96 mensen in het midden. Mogelijk neemt de bereidheid toe 
wanneer voor leerkrachten duidelijk is om hoeveel groepen het gaat en welke vakgebieden daar 
aangeboden worden.  
 
Naast bovenstaande antwoorden hebben medewerkers de gelegenheid genomen de volgende zin af 
te maken: Wanneer mijn team wordt aangevuld met vakdocenten …  
De reacties zijn te onder te verdelen in vragen, zorgen, aanmerkingen en enthousiasme. Hieronder 
volgt een overzicht van de meestvoorkomende reacties. 

Reacties  Frequentie  
Vragen:  
Waar ligt wiens verantwoordelijkheid?    16 
Op welk moment van de dag worden de vakdocenten ingezet?   6 
Bieden ze alleen hun vak aan of ook nog andere lessen?   2 
Zorgen:  
Structureel alleen nog instructie taal en rekenen in meerdere groepen verzorgen vermindert het 
werkplezier.  

26 

Mogelijke onrust bij kinderen door wisselende gezichten, verandering van leraar.   22 
Passen de vakdocenten bij het team en de doelgroep?  14 
Zijn externe vakdocenten even betrokken? Bij minder betrokkenheid ligt lesuitval op de loer.   6 
Aanmerkingen:  
De inzet van vakdocenten kan alleen als oplossing dienen wanneer de kwaliteit van hun lessen 
(pedagogisch en didactisch) van voldoende niveau is. De vakdocent is in staat om zelfstandig een 
groep te draaien.  

62 

Vraagt om een goede organisatie.  12 
Groepscohesie moet wel gewaarborgd blijven.    8 
Het dient voor langere periodes te zijn, zonder lange aanloop.   6 
Werkzaam, mits er min of meer vaste groepen zijn.   4 
Enthousiasme:  
Een enorme verrijking van het leeraanbod.   142 
Biedt kansen om andere lessen goed voor te bereiden.   22 
De mogelijkheid om van elkaar leren.   11 

Tabel 1: Reacties van medewerkers op de inzet van vakdocenten 
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De inzet van vakdocenten wordt door het merendeel van de werknemers beschouwd als een verrijking 
voor het leeraanbod, die de leerlingen ten goede komt. Ook geeft men aan dat dit tot 
werkdrukverlaging kan leiden. Inzet van vakdocenten biedt extra tijd voor andere zaken, waaronder 
administratie en lesvoorbereiding. 
Medewerkers hopen dat vakdocenten voor een langere periode verbonden zijn aan een school en aan 
de groepen. Dit komt de samenwerking met het team en de leerlingen ten goede. 
 
Medewerkers uiten ook zorgen omtrent de inzet van vakdocenten. Zij vragen zich ten eerste af of 
vakdocenten wel over voldoende didactische en pedagogische kwaliteiten beschikken; een goede 
sfeer, hoge betrokkenheid van leerlingen en effectief lesgeven draagt immers bij aan goed onderwijs.  
Daarnaast zien sommige medewerkers de vele gezichten als een mogelijk probleem voor leerlingen. 
Dit zou kunnen leiden tot onrust en een verminderde groepscohesie.  
 
Tot slot maken de leraren zich zorgen over het behalen van de leerdoelen. De basisvakken vragen nu 
al veel tijd. Hoe komen deze tot hun recht wanneer teams worden aangevuld met vakdocenten? 
Dit werkt ook door in de bedenkingen die leerkrachten hebben over het idee om aan meerdere 
groepen instructies geven. Zij zijn bang de binding met hun groep te verliezen en mogelijk daarmee 
ook het zicht op de ontwikkeling. Duidelijk dient te zijn bij wie de eindverantwoordelijkheid ligt. 

 

4. Thema: Uitbreiden 
 
In Nederland werken 128.000 leerkrachten in het primair onderwijs; van hen is 87% vrouw. Meer dan 
de helft van de leerkrachten werkt in deeltijd; van hen heeft 1 op de 7 een kleine deeltijdbaan (< 0,5 
fte oftewel 20 uur). De gemiddelde aanstellingsgrootte is 0,72 fte (28,8 uur). De gemiddelde 
aanstellingsgrootte is onder mannen 0,88 fte (35,2uur) en onder vrouwen 0,70 fte (28 uur).5  
 
Een van de oplossingsrichtingen is het realiseren van urenuitbreiding voor leerkrachten die dit willen 
en het wegnemen van eventueel bestaande belemmeringen. 
 
Grotere aanstellingen kunnen waardevol zijn voor leerlingen, leerkrachten, scholen en 
schoolbesturen6: 

• Leerlingen zien meer vaste gezichten voor de klas.  
• Leerkrachten krijgen een hoger vast inkomen en een hoger pensioen, meer mogelijkheden om 

zich te ontwikkelen en betere kansen op de arbeidsmarkt. Ook kan het bijdragen aan het 
verminderen van de ervaren werkdruk.  

• Voor scholen en schoolbesturen kunnen grotere aanstellingen een oplossing vormen voor de 
grote en groeiende personeelstekorten. De inzet van (dure) flexkrachten kan omlaaggebracht 
worden. Ook kun je een als werkgever aantrekkelijker worden door aandacht voor de wensen 
van leerkrachten.   

 
 

 
5 Centerdata Research Institute - Personeelstekorten primair onderwijs Peildatum 1 oktober. 
6 Bron: https://www.hetpotentieelpakken.nl 
 

https://www.hetpotentieelpakken.nl/
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Uit het onderzoek ‘Deeltijd nader bekeken’7 blijkt dat 5% van de leerkrachten erg positief staat 
tegenover het werken van meer uren. Nog eens 10% van de respondenten staat hier enigszins positief 
tegenover. Ondanks deze bereidheid tot urenuitbreiding, zijn er allerlei factoren die zo’n uitbreiding 
op dit moment nog in de weg staan. Allereerst worden grotere aanstellingen nog niet altijd als 
prioriteit gezien voor het oplossen van personeelstekorten. De implicaties van deeltijdwerken voor 
zowel leerkrachten (bijvoorbeeld voor inkomen of pensioen) als scholen als leerlingen worden nog 
weinig ter discussie gesteld. Vaak is het niet duidelijk wat er nodig is om grotere aanstellingen te 
realiseren en vormt de (gepercipieerde) beperkte flexibiliteit in het huidige schoolsysteem een 
drempel om meer uren werken te overwegen of mogelijk te maken.8  
 
De bereidheid tot urenuitbreiding onder medewerkers  
Met behulp van een vragenlijst onder de medewerkers van Stichting Fedra, OPO IJmond en Atlant 
Basisonderwijs is de bereidheid tot urenuitbreiding en mogelijke belemmeringen daarvoor in kaart 
gebracht. Het betreft de bereidheid van urenuitbreiding voor minimaal één schooljaar. Het 
percentage medewerkers dat bereid is om structureel meer te gaan werken, al dan niet onder 
bepaalde voorwaarden, is 39,7%, wat neerkomt op ongeveer 163 medewerkers (waarvan 80% in de 
functie van leerkracht). Hiervan is niet bekend op welke scholen deze medewerkers werkzaam zijn.  
 

 

Medewerkers zijn bevraagd op de randvoorwaarden die nodig zijn om urenuitbreiding te realiseren. 
De factoren die van invloed zijn op de bereidheid voor urenuitbreiding zijn weergegeven in tabel 1. 

  

 
7 Arbeidsmarkplatform 2019 
8 DE KANSEN RONDOM URENUITBREIDING IN HET PRIMAIR ONDERWIJS, Het potentieel pakken. 

4,4% 
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Reden: mits Frequentie 
… de mogelijkheid bestaat om op de extra dag(en) meer flexibiliteit te hebben, zodat ik mijn eigen 
kind(eren) zelf naar school kan brengen/halen, mantelzorg of andere verplichtingen in het 
gezin/familie kan blijven uitvoeren. 
 

106 

… er meer mogelijkheid is tot thuiswerken voor o.a. administratieve taken. 
 

87 

… het mogelijk is om in dagdelen te werken. 
 

65 

… kinderopvang voor mijn kind(eren) voor de dag(en) die ik meer ga werken gratis is. 
 

50 

… kinderopvang voor mijn kind(eren) voor de dag(en) die ik meer ga werken beschikbaar is. 
 

43 

… kinderopvang voor mijn kind(eren) nabij mijn school gerealiseerd kan worden. 
 

18 

Ik ben ook zonder voorwaarden bereid mijn werktijdfactor uit te breiden 
 

4 

Tabel 2: Voorwaarden voor uitbreiding uren. Alle antwoorden (meer dan 1 x gegeven; totaal = 166) 
 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk, wat goed te zien is bij de vragen omtrent flexibiliteit en 
kinderopvang. Opvallend is de roep om flexibiliteit. Bijna 60% van alle respondenten wil flexibiliteit op 
extra dagen om aan andere verplichtingen te kunnen voldoen. Thuiswerken aan administratieve taken 
en in dagdelen werken zou hen tevens helpen. Ook beschikbare, nabije en betaalbare kinderopvang 
op de dagen dat medewerkers meer gaan werken wordt als voorwaarde gezien.  
 

5. Thema: Behouden 
 
De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor het verminderen van werkdruk. Ook is er kritisch 
gekeken naar wat tot de taken van een leerkracht behoort en wat niet. Voor Stichting Fedra, OPO 
IJmond en Atlant Basisonderwijs is het van groot belang dat de huidige medewerkers ook de komende 
jaren met plezier blijven werken bij deze organisaties. Met het thema Behouden wordt met behulp 
van een vragenlijst onder medewerkers onderzocht of er mogelijkheden zijn om het werkplezier 
verder te verhogen.  
 
Allereerst is de medewerkers gevraagd of er taken of werkzaamheden zijn die nu door een leerkracht 
worden uitgevoerd, maar die ook door iemand anders en/of op een andere manier kunnen worden 
gedaan. De circa 400 reacties zijn gebundeld tot de volgende meestvoorkomende antwoorden: 
 

Taken Frequentie 
Nakijken en invoeren van toetsen deels uitbesteden aan onderwijsassistenten of 
administratief medewerker 
 

47 

Kopieerwerk en lamineren  
 

46 

Schoonmaken 
 

43 

Organisatie randzaken uitbesteden (vieringen, uitjes en pleinwacht) 
 

40 

Inzet van vakdocenten 
 

24 
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Opruimen en beheer van magazijnen 
 

13 

Begeleiding van groepjes leerlingen (plusleerlingen, technisch lezen, etc.) 
 

9 

Instructie door leerkrachten, verwerking door ondersteunend personeel. Geeft ook de 
mogelijkheid om wel instructies voor meerdere klassen te doen 
 

5 

Tabel 3: Leerkrachttaken die elders belegd kunnen worden 

 
De medewerkers zien een aantal mogelijkheden om de baan van leerkracht te optimaliseren. Ten 
eerste focust een aantal van hen zich op taken die buiten het klaslokaal of na schooltijd gebeuren, 
maar wel veel tijd vergen. Zo geven zij aan veel tijd kwijt te zijn met het organiseren van randzaken, 
zoals kerst- of andere vieringen. Ook het kopiëren en lamineren van huiswerk neemt veel tijd in beslag 
en zou misschien opgevangen kunnen worden.  
 
Ook in kopieerwerk, nakijkwerk en invoering van resultaten zien veel medewerkers mogelijkheden om 
de werklast te verminderen. Waar sommige respondenten op scholen werken waar dit gebeurd is (in 
zekere mate), zie je dat dit vaak maakt dat zij ook minder taken benoemen om over te dragen. 
Verrassend genoeg komt schoonmaken vaak terug in de antwoorden. Veel leerkrachten geven aan dat 
de schoonmaker wel iets doet, maar dat zij vaak nog best wat tijd kwijt zijn aan het afronden van de 
schoonmaak van het klaslokaal. 
 
Wederom komen vakdocenten vaak aan bod. Vakken als muziek, drama, techniek, gym en beeldende 
vorming zouden bij vakdocenten belegd kunnen worden. Daarnaast spreken sommige leerkrachten de 
behoefte uit aan meer ondersteuning van onderwijsassistenten. In de praktijk blijkt de onderwijs- 
assistent uiteindelijk toch vaak minder beschikbaar te zijn vanwege andere taken, waaronder invallen.  
 
Ondersteunend personeel zou voor veel leerkrachten taken kunnen wegnemen volgens de 
medewerkers. Zo wordt er gesuggereerd dat zij na de instructie van de leerkrachten de verdere 
verwerking op zich kunnen nemen, wat de leerkracht de kans biedt andere taken voor te bereiden of 
zelfs op andere plekken instructies te geven. Tot slot zou ondersteunend personeel volgens sommige 
leerkrachten taken als het nakijken en invoeren van toetsen en het bieden van verdere instructies of 
taken aan kinderen met een achterstand en pluskinderen kunnen oppakken. Dit is voor een aantal 
leerkrachten tijdrovend. 
 
Ten tweede is medewerkers gevraagd welke factoren kunnen bijdragen aan het verhogen van meer 
werkplezier. De antwoorden zijn geclusterd in de onderwerpen werksfeer, schoolomgeving, 
secundaire arbeidsvoorwaarden, flexibiliteit en scholingsmogelijkheden.  

Factoren Frequentie 
Werksfeer  

• Meer momenten met het team  
• Stabiel team met gezamenlijke doelen  
• Betrokkenheid bestuur en directie  

 

 
26 
13 
10 

Schoolomgeving  
• Meer ondersteunend personeel 12 
• Methoden up to date houden 2 

 

 
12 
2 

Flexibiliteit  
• Flexibel omgaan met werktijden 

 
15 
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• Meer mogelijkheden voor thuiswerken 
• Af en toe eigen kinderen naar school kunnen brengen  

 

10 
7 

Scholingsmogelijkheden/vereisten  
• Korte cursussen met mogelijkheid tot onmiddellijk toepassen  
• Meer ruimte voor het voeren van onderwijskundige gesprekken  

 

 
5 
3 

Secundaire arbeidsvoorwaarden  
• Flexibelere inzet vakantiedagen 18 
• Werktelefoon/laptop 

 

 
18 
10 

Overig  
• Salaris gelijktrekken met die van het voortgezet onderwijs  
• Een collega die met regelmaat de groep overneemt, zodat de leerkracht tijd heeft voor 

gesprekken met ouders, instanties of administratieve taken 
• Snellere aanpak zorgleerlingen, inclusief leerlingen die beter af zijn op andere scholen 
 

 
10 
7 
 
5 
 

Tabel 4: Factoren de mogelijk bijdragen aan het verhogen van werkplezier 
 
De werksfeer wordt als gezien als een belangrijke voorwaarde voor het werkplezier. Medewerkers 
geven aan het prettig te vinden elkaar regelmatig te zien en samen de dag af te sluiten. Zij werken 
graag in een stabiel team en waarderen betrokkenheid van directeur en bestuur.  
 
Flexibiliteit is een heikel punt voor een aantal medewerkers. De beperkte flexibiliteit in het huidige 
schoolsysteem werkt belemmerd voor deze medewerkers. Het is op werkdagen bijvoorbeeld niet 
mogelijk om de eigen kinderen naar school te brengen en weer op te halen. Ook zijn medewerkers 
gebonden aan schoolvakanties. 
Onder flexibiliteit wordt ook de mogelijkheid tot thuiswerken verstaan. Het ontbreken van een laptop 
of mobiele telefoon is voor sommige medewerkers een belemmering. Zij missen hierdoor soms de 
mogelijkheid tot thuiswerken en zien deze middelen als essentieel nu contact met ouders en 
leerlingen steeds vaker online plaatsvindt. 
 
Korte cursussen met een praktische inslag, direct toepasbaar in de klas, werken bevorderend voor het 
werkplezier. Verhogen van het salaris wordt slechts enkele keren genoemd, waarbij de wens wordt 
uitgesproken het salaris gelijk te trekken met het salaris van docenten in het voortgezet onderwijs. 

 

6. Thema: Verminderen 
 
Het lerarentekort is slecht voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. Te pas en te onpas 
moeten er nu noodscenario’s bedacht worden om de leerlingen nog enigszins te kunnen begeleiden. 
Veel klassen worden, nu mede door corona, tijdelijk naar huis gestuurd, want voor zieke leerkrachten 
zijn geen vervangers meer en vacatures worden massaal niet vervuld. Maar ook zonder corona is het 
lerarentekort groot, waardoor het bieden van continuïteit op de scholen van Stichting Fedra, OPO 
IJmond en Atlant Basisonderwijs een grote uitdaging is. De verwachting is dat per 1 augustus 2022 
circa 20% van de scholen hiertoe niet meer in staat is (code Rood, zie thema Aanvullen). De komende 
jaren neemt dit aantal verder toe. 
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Door het verminderen van de onderwijstijd ontstaat er ruimte in de formatie. Wanneer scholen nog 
maar voor 80% onderwijs zouden bieden, is er 20% minder leerkrachten nodig. Dit zou het huidige 
tekort direct oplossen en zelfs gemiddeld 8 fte aan extra formatie opleveren per organisatie.  
 
Op het eerste gezicht lijkt dit een effectieve oplossingsrichting. Echter, er zitten ook haken en ogen 
aan. 80% onderwijstijd kan op verschillende manieren worden vormgegeven. De meestbekende vorm 
is de vierdaagse schoolweek. Daarnaast zijn er modellen waarbij de school vijf dagen geopend is en de 
80% verdeeld wordt over de vijf dagen, aangevuld met 20% aan andere activiteiten. Voor dit 
haalbaarheidsonderzoek hebben we allereerst gekeken naar het model van een vierdaagse 
schoolweek. Daarmee sluiten we andere modellen niet uit. Deze kunnen, indien relevant, in een 
vervolgonderzoek aan de orde komen.  
 
Hieronder volgt een nadere uitwerking van een vierdaagse schoolweek. Vervolgens wordt de mening 
van medewerkers belicht. Tot slot een overzicht van mogelijke effecten en gevolgen voor 
medewerkers, leerlingen en ouders.  
 
Nadere uitwerking vierdaagse schoolweek9 

Onderwijstijd in het basisonderwijs 
Leerlingen moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren onderwijs 
krijgen. Verder moeten leerlingen in de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur 
onderwijs krijgen. In de laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur. Scholen mogen naar 
eigen inzicht 240 uur verdelen over de onder- en bovenbouw, zodat het totaal uitkomt op 7.520 uur 
ofwel gemiddeld 940 uur onderwijstijd per jaar. Er is regelgeving in voorbereiding waardoor scholen 
meer ruimte krijgen om een eigen invulling te geven aan de verplichte onderwijstijd.  
Een schooljaar kent 40 schoolweken. De verplichte onderwijstijd wordt verdeeld over deze 
schoolweken tot het aantal uren per jaar is bereikt. De dagen die overblijven worden ingepland als 
studiedagen. Een volledige schoolweek kent in de huidige werkwijze 25 uur onderwijstijd; dat is 
gemiddeld 5 uur per dag. In de weken waarin een nationale feestdag is ingepland zijn er minder  
lesuren. 
 
Stichting Fedra, OPO IJmond en Atlant Basisonderwijs bieden per jaar meer les dan het wettelijk kader 
aangeeft: circa 20 uur extra les per jaar. De zelf in te delen uren zijn toegevoegd aan de onderbouw, 
waardoor een gelijk aantal uren in de onderbouw en bovenbouw ontstaat van 960 uur per jaar.   
 
Schoolvakanties 
Bij het vormgeven van een vierdaagse schoolweek is het een mogelijkheid om het aantal uren 
schoolvakanties te verminderen, om zo meer schooldagen te realiseren. Hier lijkt echter weinig 
draagvlak voor te zijn onder medewerkers en directeuren en het zou nadelig zijn voor het werkplezier. 
In de uitwerking van een vierdaagse schoolweek die hierna volgt is daarom uitgegaan van 40 
schoolweken. 
 
Wel of niet afwijken van de verplichte onderwijstijd 
Het is mogelijk om 940 uur per jaar aan te bieden in 40 schoolweken, waarbij de uren verdeeld 
worden over 4 dagen per week. De kwantiteit van de vijfdaagse schoolweek wordt dan 
gecomprimeerd naar vier dagen.  

 
9 Bron: Berekening vierdaagse schoolweek – door enkele leden van de klankbordgroep directeuren. 
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Dit zou betekenen dat de schooldagen langer worden. Iedere schooldag bestaat dan uit 5 uur en 52 
minuten. Wanneer het gemiddelde van 5 uur per dag wordt aangehouden, wordt de totale onderwijs- 
tijd 800 uur. Dit zou betekenen dat er 140 uur onderwijstijd minder wordt aangeboden en dat 
daarmee wordt afgeweken van de wet- en regelgeving. 
 
Niet-lesgebonden taken 
Bij een vijfdaagse schoolweek is er na schooltijd meer tijd voor overlegmomenten, de groepsgebonden 
uren en de schooltaken.  
Wanneer een vierdaagse schoolweek langere schooldagen kent, blijft er minder tijd over voor de niet-
lesgebonden taken na schooltijd. Als gevolg hiervan maken medewerkers langere werkdagen of 
voeren ze deze taken uit op de dag dat er geen onderwijs wordt aangeboden. Vanuit de 
klankbordgroep directeuren en medewerkers is aangedragen dat een standaarddag voor administratie 
en overleg niet wenselijk is. Wanneer het personeel op deze ‘vijfde dag’ standaard verplicht naar 
school zou moeten komen, kan met recht de vraag worden gesteld waarom de leerlingen dan thuis 
zitten. Daarentegen kunnen er wel een paar studiedagen op deze ‘vijfde dag’ worden ingepland, zodat 
deze dagen niet van de vierdaagse schoolweek worden afgetrokken.  
 
Wanneer de duur van een schooldag gelijk blijft aan de het huidige gemiddelde van 5 uur per dag, 
doet dit probleem zich niet voor. Deze keuze kan wel gevolgen hebben voor de werktijdfactor van 
fulltimers. Zij gaan immers een dag minder werken. 
 
Werktijdfactor (WTF) per dag 
Bij een volledige werkweek wordt de werktijdfactor evenredig verdeeld over vijf dagen. Dit betekent 
dat elke dag bestaat uit 0,2 WTF. Eén dag heeft in ieder geval een deel lesgebonden uren en een deel 
niet-lesgebonden uren.  
Wanneer de schooldagen langer zijn binnen een vierdaagse schoolweek en de werktijdfactor bij 0,2 
WTF per dag blijft, ontstaat er een probleem bij de ‘vijfde dag’. Er zijn dan immer vier dagen waarop 
de leerkracht meer lesgeeft dan voorheen en een dag waarop geen les wordt gegeven. Dit heeft niet 
zozeer consequenties voor personeelsleden die voltijds werken. Wel komt hier ongelijkheid naar voren 
bij collega’s die in deeltijd werken. Ter illustratie kan gekeken worden naar een leerkracht die twee 
dagen werkt. Wanneer deze leerkracht twee (langere) dagen werkt, geeft de leerkracht in vergelijking 
met voorheen meer les, terwijl er niet meer wordt bezoldigd.  
 
Een mogelijkheid is om de verdeling van de werktijdfactor over de werkdagen aan te passen naar 0,25 
WTF per lesdag. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de langere schooldagen. Daarnaast is de 
verwachting dat dit het fulltime werken (4 dagen per week bij een vierdaagse schoolweek)  
aantrekkelijker maakt.  
Een belangrijke kanttekening vormt de wet- en regelgeving. Aanpassen van de werktijdfactor is 
toegestaan, maar dit kan niet zomaar worden teruggedraaid; dit kan alleen bij de tijdelijke 
aanstellingen. Ervan uitgaande dat het lerarentekort ergens in de toekomst ook weer voorbij is, vormt 
dit voor organisaties een financieel risico. 
 
Mening van medewerkers 
Enkele veronderstellingen voortkomend uit de uitwerking van een vierdaagse schoolweek zijn met 
behulp van een vragenlijst voorgelegd aan de medewerkers. De medewerkers is gevraagd om op een 
vijftal stellingen te reageren. De mening is weergegeven aan de hand van een vijfpuntsschaal: van zeer 
oneens (1) naar zeer eens (5). 
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Stelling 1: Een vierdaagse schoolweek kan betekenen dat we het curriculum over vier dagen gaan 
verdelen in plaats van over vijf. Dit houdt in dat we langere schooldagen krijgen voor de leerlingen en 
dat we voorbereidingen en administratie op andere tijden moeten doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer medewerkers antwoorden negatief op deze stelling (194 vs. 134). Wel is er veel twijfel, wat ook 
blijkt uit de opmerkingen. De reacties zijn heel wisselend. Een aantal medewerkers focust zich op de 
kinderen en stelt dat de kinderen niet gebaat zijn bij langere schooldagen. Anderen denken juist dat 
een langere schooldag een goed idee kan zijn om leerlingen meer mee te geven op een dag. Langere 
dagen kunnen ook gevoed worden door lessen van vakdocenten. De wens om de dag waarop geen 
onderwijs wordt geboden te gebruiken als ‘administratie dag’ wordt ook genoemd. 
 
Stelling 2: Het is onmogelijk om het huidige aanbod over 4 dagen te verdelen. We moeten daarom 
gaan schrappen in het curriculum en tot een basisprogramma komen. 
 

Er lijkt overeenstemming te zijn in de noodzaak tot schrappen van het huidige aanbod bij 4 dagen 
(gemiddelde = 3,46).  De meestvoorkomende opmerkingen (frequentie > 40) bij deze stelling zijn: 
 

• Wanneer de werkdag zich gaat beperken tot het verzorgen van alleen nog basisvakken, 
beperkt dit het werkplezier. 

• In de bovenbouwgroepen is dit moeilijker toe te passen. Er is al te weinig tijd voor de 
basisvakken. 

• Aanbod moet blijven aansluiten bij de behoeften van de leerlingen. 
• Indien nodig goed, maar allesbehalve gewenst. 
• Inleveren op kwaliteit en kwantiteit. 

 
De reacties komen aardig overeen met het beeld van de stelling. Leerkrachten verwachten dat er 
geschrapt moet worden om het curriculum in 4 dagen te kunnen plaatsen.  
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Dit zal voor sommigen afdoen aan de kwaliteit van het onderwijs. Andere leerkrachten zijn van mening 
dat dit per definitie de mate waarin andere vakken dan de basisvakken gegeven kunnen worden zal 
doen afnemen. Leerkrachten vinden dit alleen een oplossing als de basisschool goed kijkt naar wat zij 
wel en niet aan wil bieden, en welke extra lessen het meest nodig zijn.  
Stelling 3: Met een vierdaagse schoolweek kunnen we er nog steeds voor zorgen dat we de 
kerndoelen per leerjaar behalen. 

Sommige medewerkers hebben twijfel over het nog kunnen aanbieden van alle vakken, maar het gros 
van de medewerkers staat niet negatief tegenover de stelling.  

De meeste medewerkers geven echter aan niet te weten of dit zal lukken: Zij zijn gewend aan 5 dagen 
en kunnen niet goed inschatten of dit wel of niet mogelijk is (Dit verklaart de hoge ‘3’). Zij zijn vooral 
benieuwd naar de manier waarop dit opgezet wordt en of alle doelen dan overeind zouden blijven. 
Een aantal zorgen over de haalbaarheid van het behalen van de kerndoelen komt vaker naar boven. 
Ook zijn er zorgen over een mogelijke toename van de werkdruk.  
 
Stelling 4: Door het uitvoeren van het curriculum in 4 dagen, kan de vijfde dag gebruikt worden voor 
de ontwikkeling van algemene vaardigheden door middel van diverse vakdocenten. Hierbij kun je 
denken aan muziekles, dansles, presenteren, geschiedenis et cetera. 
 

Hier is een verdeling te zien die in zekere zin vergelijkbaar is met de antwoorden bij stelling 3. Er zijn 
minder mensen die zich neutraal opstellen. De reacties komen erg overeen met de reacties op de 
inzet van vakdocenten. Een meerderheid ziet dit als een verrijking. Daarnaast bestaan er zorgen. Zo 
zijn er twijfels over de kwaliteit van vakdocenten en over de voordelen voor de kinderen. 
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Verschillende gezichten kunnen leiden tot onrust. Medewerkers zien hier echter ook een mooi proces 
in en mogelijkheden, ook om hun eigen werkdruk wat te verminderen.  
 
Stelling 5: In de klankbordgroep is het idee genoemd om te onderzoeken of het wenselijk en mogelijk 
is de werktijdfactor aan te passen. 4 dagen werken zou dan gelijk zijn aan 1,0 fte (= fulltime), ofwel 1 
dag = 0,25 fte. Dit zou het 4 dagen (fulltime) werken aantrekkelijker maken. Ben jij het eens of oneens 
met dit argument? 

Veel medewerkers zijn het eens met deze stelling. Ook parttime medewerkers geven aan dat dit voor 
henzelf een goede oplossing zou zijn. Ze willen graag een eigen groep, maar kunnen geen 5 dagen 
werken. Een aantal medewerkers denkt dat dit wel een oplossing kan zijn voor het tekort, maar is er 
nog niet van overtuigd dat dit minder werkdruk biedt.  
 
Mogelijke effecten en gevolgen 
Het idee van vermindering van de onderwijstijd speelt niet alleen in IJmond. Het is een internationale 
discussie.  
 
In de meeste landen vindt het onderwijs verspreid over vijf dagen plaats. Uitzonderingen vormen 
Luxemburg en Italië, waar kinderen zes dagen per week naar school gaan, en een aantal staten in de 
Verenigde Staten, waar een vierdaagse schoolweek is ingevoerd en ook wettelijk is vastgelegd. 
 
Ondanks het feit dat het merendeel van de beschreven landen een vijfdaagse schoolweek hanteert, 
varieert het aantal uren per jaar, week en dag sterk. Nederland bevindt zich op alle fronten in een 
relatief hoge positie: er worden jaarlijks meer uren gemaakt dan in de meeste andere landen binnen 
de Europese Unie en ook de schooldag is op dit moment, met name voor de bovenbouw, gemiddeld 
beduidend langer dan in de meeste andere Europese landen. Hoewel er in Nederland wettelijke eisen 
zijn voor onderwijstijd, zijn deze eisen niet op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd.10  
 
In 2020 is er een internationaal vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de urennorm in het primair 
onderwijs.11 Het onderzoek verkent onder meer in hoeverre een verlaging van de urennorm een 
positief effect kan hebben op de werkdruk van het onderwijzend personeel. Daarbij geldt als 
randvoorwaarde het behoud van de onderwijskwaliteit. Met het vergelijkende onderzoek zijn de 
effecten van de urennorm op zowel leerkrachten als leerresultaten onderzocht.  

 
10 Da Costa Strijk, 1980 
11 Handreiking ruimte voor regie primair onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2021. 
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Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse leerlingen in vergelijking met leerlingen in andere landen 
relatief veel onderwijs krijgen. De hoeveelheid onderwijstijd is echter niet een-op-een te koppelen aan 
de leerresultaten van leerlingen en daarmee aan de onderwijskwaliteit. Ook andere factoren zijn van 
invloed.  
Er zijn ook studies die geen of zelfs een negatief verband vinden tussen het aantal uren en de 
leerresultaten. De onderzoeksliteratuur is hierover niet eenduidig.  
 
De vergelijking van begin- en eindtijden laat zien dat in de meeste Europese landen de schooltijden 
voor de kleuters niet sterk afwijken van die voor de oudere leerlingen. Soms beginnen ze iets later 
en/of houden ze wat eerder op. De schooltijden blijken mede afhankelijk te zijn van klimatologische, 
culturele en externe omstandigheden, zoals de beschikbaarheid van schoolgebouwen.12  
In de Verenigde Staten wordt in een aantal staten, waaronder Colorado, de vierdaagse schoolweek 
gestimuleerd. De aanleiding voor een vierdaagse schoolweek komt niet overeen met die in Nederland. 
In de Verenigde Staten biedt de vierdaagse schoolweek allereerst economische voordelen. Al jaren 
worden de effecten van een vierdaagse schoolweek in Colorado gemonitord, met name het effect van 
een vierdaagse schoolweek op de leerprestaties van leerlingen.  
 
Hoewel veel Amerikaanse scholen met een vierdaagse lesweek hun schooldagen vroeger laten 
beginnen of later laten eindigen, geven zij gemiddeld drie tot vier uur minder les, berekende 
Thompson. Om te onderzoeken wat dat doet met prestaties, analyseerde hij van bijna 700.000 
leerlingen in Oregon de lees- en reken-/wiskundescores op gestandaardiseerde staatstoetsen van 
leerlingen van de 3rd tot 8th grade (de Nederlandse groep 5 basisonderwijs tot en met de tweede klas 
middelbare school) over een periode van vijftien jaar. Hij bekeek hoe hun scores veranderden nadat 
hun school overstapte van een vijfdaagse naar een vierdaagse lesweek en vergeleek dat met een 
controlegroep. Bij zowel rekenen/wiskunde als lezen bleken de prestaties te dalen: voor 
rekenen/wiskunde iets meer dan voor lezen. Leerlingen uit het speciaal onderwijs leden opvallend 
genoeg minder onder het aangepaste rooster; hun reken-/wiskundeprestaties stegen zelfs licht.13  
 
Waar Thompson spreekt over negatieve gevolgen voor leerprestaties zijn er ook onderzoeken die hier 
minder negatief over zijn. Zij zien nauwelijks effect en benadrukken dat de indeling van de dag en de 
kwaliteit van lesgeven ertoe doen.14 Het voordeel van een wisselend dagprogramma en effectief 
lesgeven wordt door veel onderwijskundigen onderschreven, onder wie Hattie15 en Fullan16. 
 
Het effect van een dag minder naar school laat in de Verenigde Staten een negatief effect zien op het 
welzijn van leerlingen, met name die in achterstandswijken. Voor veel kinderen betekent het een 
warme maaltijd minder per week (school verzorgt een warme lunch) en jeugdcriminaliteit neemt toe. 
 
Een vierdaagse schoolweek kan ook ouders raken, met name wanneer de school geen aanvullend 
aanbod biedt voor de vijfde dag. Dit zou betekenen dat ouders op de vijfde dag zelf verantwoordelijk 
zijn voor het dagprogramma van hun kind. Zeker voor werkende ouders kan dit een grote 
belemmering vormen. 
 

 
12 Van Langen & Hulsen, 2001. Schooltijden in het basisonderwijs. Feiten en fictie. 
13 Thompson, 2021. The Shrinking School Week. 
14 Anderson & Walker, 2015. 
15 Hattie, 2014. Leren zichtbaar maken 
16 Fullan, 2019. Deep Learning 
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Tot slot dienen er nog enkele kanttekeningen geplaatst te worden bij het effect van een vierdaagse 
schoolweek op de formatie. Een vierdaagse schoolweek levert theoretisch 20% meer formatie op. 
Tegelijkertijd wordt daarmee een beroep gedaan op de flexibiliteit van medewerkers, met name in het 
wisselen van werkdagen, het verzorgen van lessen aan meer dan één groep en het verzorgen van 
lessen op een andere school.  

 

7. Conclusie 
 
Met dit haalbaarheidsonderzoek zijn de vier oplossingsrichtingen Aanvullen, Uitbreiden, Behouden en 
Verminderen nader onderzocht. Stichting Fedra, OPO IJmond en Atlant Basisonderwijs zijn samen op 
zoek naar een alternatieve invulling van de schoolweek, die het tekort voldoende opvangt. Daarbij kan 
gekeken worden naar oplossingen die of gelijktijdig op alle scholen kunnen worden ingevoerd of 
stapsgewijs en afgestemd op urgentie. 
 
Aanvullen 
Het aanvullen van schoolteams met een vakdocent lijkt haalbaar te zijn. Het vermindert het 
lerarentekort en het is stapsgewijs organiseerbaar. Vakdocenten staan echter niet in grote aantallen 
gereed in de startblokken. Er zal eerst gerichte werving moeten plaatsvinden. Deze oplossingsrichting 
vraagt om tijd. 
 
Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat de inzet van vakdocenten alleen als een oplossing voor 
het lerarentekort kan worden gezien wanneer deze docenten bevoegd zijn en in staat zijn om 
zelfstandig voor een klas te staan. Dit vraagt om de aanwezigheid van voldoende didactische en 
pedagogische kwaliteiten. 
 
Het inzetten van vakdocenten kent enkele aandachtspunten. De lesstof en de werkvorm dienen goed 
aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit geldt voor zowel leerkrachten als 
vakdocenten. Dit is noodzakelijk om voldoende leerrendement te behalen. Een ander aandachtspunt 
heeft te maken met de afstemming tussen de school en de externe partij. Bijvoorbeeld het regelen 
van vervanging als de vakdocent te laat komt of niet kan komen en het coördineren van de inzet van 
vakdocenten over meerdere scholen. Een goede voorbereiding en tussenevaluaties zijn belangrijk om 
tussentijds te kunnen bijsturen. Verder helpt het als er regelmaat wordt gecreëerd in het externe 
aanbod, waarbij er een relatie wordt opgebouwd tussen de professional en de leerlingen. 
 
Een zorgsignaal bij dit thema is het gebrek aan bereidheid onder medewerkers om meerdere groepen 
instructie te bieden. De wens van het hebben van een eigen groep lijkt groot te zijn. Met het huidige 
tekort en het gegeven dat dit tekort de komende jaren nog verder toeneemt is deze wens niet langer 
realistisch. Het plaatje ‘iedere groep een eigen leerkracht’ gaat de komende jaren enorm wringen. Om 
de inzet van vakdocenten daadwerkelijk een oplossing te laten zijn voor het lerarentekort zal er van dit 
plaatje afgeweken moeten worden. In welke mate en vorm dient nader onderzocht te worden. 
 
Uitbreiden 
Er lijkt een aanzienlijk animo te zijn voor langdurige uitbreiding van de werktijd. Een aantal factoren 
werkt hierin momenteel belemmerend. Zo is er gebrek aan beschikbare plaatsen in de kinderopvang, 
leidt meer werken niet automatisch tot meer salaris (bijvoorbeeld door mislopen belastingvoordelen 
en kosten voor kinderopvang)  en kent het huidige schoolsysteem een gebrek aan flexibiliteit.  
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Het ophogen van de werktijdfactor (van 0.20 naar 0.25 WTF bij een vierdaagse schoolweek) wordt ook 
gezien als een prikkel om meer te gaan werken. Het terugdraaien van deze verhoging is echter alleen 
mogelijk wanneer er sprake is van een tijdelijke aanstelling. 
 
Op basis van de cijfers lijkt het wel de moeite waard te zijn om gesprekken te voeren met parttime 
medewerkers over de bereidheid tot uitbreiding en wat daarvoor nodig is. Vooral het bieden van meer 
flexibiliteit lijkt een belangrijke voorwaarde te zijn. Met het percentage medewerkers die mogelijk 
bereid zijn hun werktijd uit te breiden lossen we niet het voltallige lerarentekort op. Het kan echter 
wel iets bijdragen aan het terugdringen van het tekort.  
 
Behouden 
Hoewel er de afgelopen jaren al veel is ondernomen op het gebied van het verminderen van de 
werkdruk, lijken er ook nog voldoende mogelijkheden te zijn voor het verhogen van het werkplezier. 
Door het lerarentekort staat de stabiliteit van schoolteams onder druk, terwijl dit  wel wordt gezien als 
een belangrijke factor voor het werkplezier. Er lijkt nog veel tijd en plezier weg te lekken naar 
organisatorische en huishoudelijke taken. Het is de moeite waard om te onderzoeken op welke wijze 
dit verminderd kan worden. Denk hierbij ook aan het inschakelen van hulpouders en andere 
vrijwilligers. 
 
Verminderen 
Het verminderen van de onderwijstijd kan op relatief korte termijn veel formatie opleveren. Wanneer 
de onderwijstijd met 20% afneemt, is er theoretisch gezien 20% minder leerkrachten nodig. Op 
scholen waar het tekort nog in mindere mate speelt, levert dit zelfs boventallige formatie op. 
Verminderen van onderwijstijd doet een beroep op de flexibiliteit van medewerkers, waaronder 
wijziging van werkdagen, het verzorgen van lessen aan meer dan één groep en mogelijk ook het 
verzorgen van lessen op een andere school. Zeker dit laatste zal veel weerstand oproepen onder 
medewerkers. Want hoewel medewerkers een aanstelling hebben bij een stichting, voelen zij zich 
meer verbonden met de school waar zij werkzaam zijn.17 
 
In dit haalbaarheidsonderzoek is gekeken naar het model van een vierdaagse schoolweek. Wanneer 
de schooldagen worden verlengd, is het mogelijk om te voldoen aan de wettelijke norm van 940 
onderwijsuren per jaar. Echter, onder de medewerkers zien we weinig draagvlak voor het verlengen 
van de schooldagen. Stichting Fedra, OPO IJmond en Atlant Basisonderwijs zoeken naar oplossingen 
waarbij het nog steeds mogelijk is om goed onderwijs te bieden en een goede werkgever te zijn. Met 
het verlengen van de schooldagen lijkt het werkgeluk van de medewerkers af te nemen. Dit zou 
betekenen dat er bij het model van een vierdaagse schoolweek afgeweken zou moeten worden van de 
wettelijke norm van 940 uur. 
 
Het Ministerie van OCW biedt individuele scholen ruimte om af te wijken van het aantal 
onderwijsuren wanneer als gevolg van het lerarentekort een vijfdaagse schoolweek niet meer 
haalbaar is. Ofwel voor scholen die zich in de rode zone bevinden. 
 
Verminderen van de onderwijstijd kan nadelige gevolgen hebben voor leerlingen en ouders. 
Onderzoeken over het effect van minder onderwijstijd op de leerresultaten van leerlingen laten 
wisselende resultaten zien.  

 
17 Peiling 2022 Atlant Basisonderwijs 
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Een vierdaagse schoolweek zonder alternatief programma op de vijfde dag heeft nadelige gevolgen 
voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, met name kinderen met een complexe 
thuissituatie. Een vierdaagse schoolweek vraagt ook van ouders flexibiliteit. Mogelijk moeten zij 
wisselen van werkdagen of opvang regelen voor hun kind. Dit laatste brengt voor ouders ook extra 
kosten met zich mee. 
 
Naast het model van een vierdaagse schoolweek zijn er andere varianten mogelijk. Bijvoorbeeld een 
variant waarbij een school vijf dagen een aanbod heeft bestaande uit onderwijs en aanvullende 
activiteiten. Deze activiteiten kunnen worden aangeboden door vakdocenten, buitenschoolse opvang 
en andere organisaties. Hierbij mag men de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van de kinderen 
niet uit het oog verliezen.  
 
Samenvattend biedt de inzet van vakdocenten, het uitbreiden van de werktijd en het verminderen van 
de onderwijstijd de mogelijkheid om het lerarentekort op de scholen van Stichting Fedra, OPO IJmond 
en Atlant Basisonderwijs te verminderen. Echter, elke oplossingsrichting kent ook nadelen en 
aandachtspunten. Er is niet één oplossing die het beste toepasbaar is op alle scholen. Het effect van 
deze oplossingen lijkt het meest effectief te zijn wanneer ze in samenhang worden ingezet. Dit vraagt 
om buiten bestaande kaders te durven denken, gewoonten en bestaande denkbeelden los te laten en 
als team samen met deskundigen op zoek te gaan naar een systeem dat beter past. Een model 
waarmee de school in staat is om goed onderwijs en continuïteit te bieden en bovenal tegemoet blijft 
komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen en het werkgeluk van medewerkers. 
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8. Aanbevelingen 
 
Op basis van het haalbaarheidsonderzoek volgen in dit hoofdstuk enkele aanbevelingen.  
 
Het lerarentekort is groot een neemt verder toe. Steeds meer scholen zullen niet meer in staat zijn om 
continuïteit te bieden, laat staan goed onderwijs. Zoeken naar leerkrachten of menskracht om 
vacatures op te vullen is een gepasseerd station. Het lerarentekort is dermate groot dat dit niet langer 
haalbaar is. Ook blijkt er geen kant-en-klare oplossing te zijn voor alle scholen. Hiermee rekening 
houdend volgen de volgende aanbevelingen: 

1. Op dit moment bevindt 25% van de scholen zich in de rode zone. Deze scholen zijn niet meer 
in staat om continuïteit en goed onderwijs te bieden. Op deze scholen wordt veel van de 
flexibiliteit van medewerkers gevraagd. Goed werkgeverschap komt hiermee in het geding. 
Het is belangrijk dat er voor deze scholen al op korte termijn een oplossing komt. Het 
combineren van verschillende oplossingsrichtingen in een nieuw schoolmodel (nog te 
ontwikkelen) lijkt het meest effectief te zijn.  
Start op deze scholen een pilot, waarbij allereerst gekeken wordt of er werknemers bereid zijn 
om structureel uit te breiden in werktijd en wat daarvoor nodig is. Ga ook het gesprek aan 
met medewerkers op scholen in de groene zone over de gevolgen van het lerarentekort 
binnen de stichting. Stimuleer hen tot mobiliteit richting scholen in het rood of het verzorgen 
van een specifiek vakgebied op een school in de rode zone. Bepaal op basis van het 
beschikbare personeel hoeveel uren onderwijstijd er geboden kunnen worden. Maak samen 
met vakdocenten en andere instanties/bedrijven een nieuwe verdeling van het curriculum, 
passend bij de behoeften van de doelgroep. Pas het week- en dagprogramma hierbij aan. Dit 
sluit ook aan bij de wensen voor een rijke schooldag, zoals genoemd in het huidige 
regeerakkoord. In de regio Zaanstreek vindt momenteel ook een onderzoek plaats naar 
nieuwe onderwijsmodellen. Ga actief de samenwerking aan met deze regio en maak gebruik 
van elkaars inzichten. Het draagvlak voor minder onderwijs lijkt onder medewerkers en zeker 
onder ouders beperkt te zijn. Tegen een goed en rijk aanbod kan vrijwel geen bezwaar zijn.  

Aanvullend op deze eerste aanbeveling: 
a. Uit een recent onderzoek van een grote onderwijsorganisatie in de Randstad blijkt dat 79% 

van de leerkrachten nooit eerder benaderd is om structureel meer uren te gaan werken. 
Hiervan is geen sprake op de scholen van Stichting Fedra, OPO IJmond en Atlant 
Basisonderwijs. Bij deze organisaties geven medewerkers jaarlijks schriftelijk aan een wijziging 
te willen aanbrengen in werktijd of werkdag. Gelet op dit onderzoek lijkt er meer bereidheid 
te zijn tot uitbreiding dan tot nu toe naar voren is gekomen. Onbekend is op welke scholen 
deze medewerkers werkzaam zijn. Dit vraagt om een verdere analyse van de daadwerkelijke 
bereidheid in relatie tot scholen waar het nodig is. 
 
Bereidheid tot uitbreiding werktijdfactor gaat samen met enkele randvoorwaarden. De wens 
voor gratis kinderopvang op de dagen dat de leerkracht extra werkt lijkt voor nu niet direct 
oplosbaar te zijn. Echter, gratis kinderopvang wordt de komende jaren in Nederland 
gerealiseerd. Met name de wens voor meer flexibiliteit in werktijden en meer ruimte en 
voorzieningen voor thuiswerken is interessant om nader te onderzoeken. Informeer en 
ondersteun directeuren bij het voeren van deze gesprekken en het verkennen van 
mogelijkheden met betrekking tot het bieden van flexibiliteit. Start met het in kaart brengen 
van de mogelijkheden en beïnvloedbare factoren per school. 
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b. Er lijkt onder medewerkers enthousiasme en draagvlak te zijn voor vakdocenten, mits zij in 
staat zijn om zelfstandig voor een klas te staan en over voldoende didactische en 
pedagogische kwaliteiten beschikken. Samen met externe partijen kan er actief geworven 
worden om tot een pool aan vakdocenten te komen. De scholen in de rode zone kunnen dan 
in de vorm van een pilot de kansen en belemmeringen nader onderzoeken. De grootste zorg 
onder directeuren en medewerkers lijkt de kwaliteit van vakdocenten en de organisatie van 
het geheel te zijn. De organisatie zou bovenschools belegd en gecoördineerd kunnen worden. 
Daarnaast vraagt dit om goede afspraken over de kwaliteit van vakdocenten tussen de 
besturen en de samenwerkende partijen, gerichte werving en waar nodig aan aanvullend 
scholingsaanbod aangeboden door de besturen en/of de samenwerkingspartijen. 
 

c. Maak keuzes met betrekking tot het verminderen van de onderwijstijd. Wanneer mogen 
scholen afwijken van de wettelijke norm? Onder ouders en medewerkers lijkt tot nu toe de 
voorkeur uit te gaan naar een aanbod voor vijf dagen.  

 
d. Creëren van flexibiliteit is een grote wens onder medewerkers. Enerzijds als voorwaarde voor 

urenuitbreiding, anderzijds voor het bevorderen van werkplezier. Richt een werkgroep in 
bestaande uit een HRM-medewerker, een directeur, een medewerker en een organisatie voor 
vakdocenten. Onderzoek de mogelijkheden om een werkdag flexibeler in te richten. In het 
onderzoek is geen aandacht geweest voor de inzet van digitale middelen. Hybride vormen van 
onderwijs kunnen bijdragen aan het flexibiliseren van een werkdag. Het is waardevol om dit 
nader te onderzoeken. 

 
e. Het werkplezier kan bevorderd worden door met name huishoudelijke en organisatorische 

taken elders te beleggen. Dit speelt op de ene school meer dan op de andere. Breng als team 
in kaart welke drie taken je elders wilt beleggen. Stel een ondersteunend personeelslid aan, 
vraag de ouderraad of plaats een oproep voor hulpouders/vrijwilligers.  

 
f. In het onderzoek is geen aandacht geweest voor het creëren van duofuncties. Toch mag dit 

onderwerp in het kader van de aantrekkelijkheid van het vak niet ongenoemd blijven. Denk 
hierbij aan het combineren van een baan in de kinderopvang en het onderwijs. In de 
kinderopvang is ook sprake van personeelstekort. Wellicht is hier kans op een win-winsituatie. 
 

g. Een belangrijke volgende stap is een ouderpeiling. Wat vinden ouders van de verschillende 
oplossingsrichtingen?  
 
 
 
 

 

 


	1. Inleiding
	2. Het lerarentekort
	3. Thema: Aanvullen
	4. Thema: Uitbreiden
	5. Thema: Behouden
	6. Thema: Verminderen
	7. Conclusie
	8. Aanbevelingen

