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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 zijn ouders, medewerkers en directeuren actief betrokken 
bij de zoektocht naar een passend alternatief. Zij hebben wensen en ideeën ingebracht. 

Alle ideeën ingebracht door directeuren, medewerkers en ouders zijn geclusterd in een viertal thema’s 
en door middel van een haalbaarheidsonderzoek nader onderzocht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Het haalbaarheidsonderzoek benadrukt de enorme omvang van het probleem. Het lerarentekort is 
groot en neemt de komende jaren 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.  

We hebben te maken met een onhoudbare situatie. Het principe van één leerkracht per klas is niet 
langer haalbaar. Dit vraagt van iedere school een fundamentele verandering. 
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Op dit moment is 25% van de scholen 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. Uit het onderzoek vloeien enkele aanbevelingen. 
 
De volgende aanbevelingen zijn overgenomen: 

1. Starten van een pilot op een aantal scholen gericht op anders organiseren.  
2. Een vervolgonderzoek naar flexibilisering. 
3. Het beantwoorden van vragen in relatie tot tijd: werktijd, onderwijstijd en deeltijd.  

 
 
In de onderzoeksopzet leest u op welke wijze deze drie aanbevelingen een vervolg krijgen. Tot slot is 
de onderzoeksopzet omgezet naar een planning. 
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Onderzoeksopzet 

Het praktijkonderzoek bestaat uit drie onderdelen: 
1) Het pilotonderzoek. 
2) Verkenning flexibilisering organisatie. 
3) Vragen over tijd.  

In gesprek met de onderwijsinspectie, PO-Raad, OC&W en vakbonden. 
 
 

1. Pilotonderzoek 
Voor het pilotonderzoek worden negen scholen benaderd. Drie scholen per stichting. Daarbij worden 
scholen geselecteerd op basis van ambitie, urgentie en veranderkracht. De pilot is gericht op het 
veranderen van het bestaande onderwijsorganisatiemodel. Deze transitie naar een nieuw model 
vraagt om buiten de bestaande denkkaders te denken. 
 
De scholen worden in de proces ondersteund door een onderwijs- en veranderkundige projectleider 
Rob van de Ven. De directeuren en de projectleider komen tot meerdere basismodellen. In de 
ontwerpfase kiest de school één van de modellen om voor de eigen specifieke schoolsituatie uit te 
werken.  
 
De pilot bestaat uit een aantal fasen: 

1) Definitiefase: formuleren van richtlijnen door de bestuurders (zie pagina 5) in samenspraak 
met de directies van de pilotscholen en de projectleider. Tevens wordt in deze fase 
vastgesteld welke aspecten tussentijds geëvalueerd worden en op welke wijze. 

1b) De MR wordt geïnformeerd over de pilot en krijgt de gelegenheid om een preadvies uit te 
  brengen. De directeuren worden hierin ondersteund door de procesondersteuner Nieuwe 

Schoolweek (Nicole van Rens). 
 

2) Ontwerpfase: onder begeleiding van een onderwijs- en veranderkundig projectleider gaan de 
pilotscholen aan de slag met het ontwikkelen van een aantal modellen die voldoen aan de 
richtlijnen. Het verkennen van het flexibiliseren van de organisatie behoort ook tot deze fase. 
De modellen worden getoetst op haalbaarheid, bijvoorbeeld de haalbaarheid m.b.t. de inzet 
van externen. Ook wordt het model gecontroleerd op volledigheid: programma/aanbod, 
gevolgen personeel, leerlingen, tijd en gebruik van het gebouw. 
De directeuren worden gevraagd na te denken over hoe de voorbereidingsfase op 
schoolniveau eruit komt te zien. Wie zij daarbij nodig hebben en hoe dit een teamonderwerp 
wordt. 

 
3) Besluitvorming Go/No Go: Het model en consequenties worden voorgelegd aan de 

medezeggenschap. De directeuren worden hierin ondersteund door de procesondersteuner 
Nieuwe Schoolweek (Nicole van Rens). 

 
4) Voorbereidingsfase: in deze fase wordt alles geregeld dat nodig is voor de realisatie van de 

start: nader uitwerken dagprogramma’s, werving en selectie, communicatieproces intern en 
extern, coördinatie afspraken, afspraken over begeleiding teams, vakdocenten en directeuren, 
etc. 

 
5) Implementatiefase: De pilot gaat van start in de praktijk. De scholen gaan werken met het 

nieuwe organisatiemodel. Tussentijds vinden evaluatiemomenten plaats en wordt bijgestuurd 
waar nodig. 
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6) Eerste checkmoment: Deze check vindt al vroeg plaats in het proces om daarmee de andere 

scholen te helpen snel door de ontwerpfase te komen. De check is gericht op het ophalen van 
knelpunten en successen per model. Dit helpt de uitvoerende school tevens bij het bijsturen 
van het proces. De check per school vindt plaats nadat een eerste kwartaal is doorlopen.  De 
resultaten en aanbevelingen worden teruggekoppeld aan de bestuurders, directeuren, 
ouders, medezeggenschapsorganen en Raden van Toezicht. 

 
 
Richtlijnen voor het te ontwikkelen model 

 
 

- Alle leerlingen zijn 940 uur per jaar op school. 
- Kwalificatie, socialisatie en personalisatie zijn in balans. 
- Digitaal leren wordt meer mogelijk. Onder digitaal leren verstaan we bijvoorbeeld adaptieve 

software en instructiefilmpjes op school. 
- De bevoegde pabo groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de basisvakken 

en het zicht op de ontwikkeling van de leerling. 
- Het onderwijs sluit aan bij de behoeften van de leerlingen. 
- Er is sprake van een ononderbroken ontwikkeling. 
- De school waarborgt een goed en veilig pedagogisch klimaat. 
- Voor alle functiegroepen moet het een aantrekkelijke baan zijn. 
- De school maakt beredeneerde keuzes bij het vormgeven van het model. 

 
Onderzoeksvragen ter ondersteuning van het denkproces 
Dit vervolgonderzoek vindt plaats in de praktijk. Op negen scholen (3 scholen per stichting) start een 
pilot waarbij men toewerkt naar een passend model voor de nieuwe schoolweek. Deze 
onderzoeksvragen kunnen het denken over het model ondersteunen: 
  
Formatie:  

- Hoeveel formatie per functiegroep is daadwerkelijk werkzaam op de school? 
- Zijn werknemers op deze scholen bereid om structureel meer te gaan werken en wat is 

daarvoor nodig? 
- Over hoeveel formatie kan de school beschikken indien de werknemers daadwerkelijk 

uitbreiden in hun werktijd? 
- Hoeveel formatie op de verschillende functiegroepen zou de school willen inzetten? 
- Voor hoeveel formatieplaatsen heeft de school budget? 

 
Flexibiliteit: 

- Het huidige schoolsysteem kent een gebrek aan flexibiliteit. Waar zitten de mogelijkheden tot 
flexibilisering in de organisatie?  

- Waar zitten de grenzen van flexibiliteit? 
- Zijn er vormen van hybride onderwijs, met behulp van digitale middelen die kunnen bijdragen 

aan het flexibiliseren van een werkdag? 
- Welke rol speelt technologie binnen een ander organisatiemodel? 

 
 
 
 

Krijgen de leerlingen goed les? Leren ze genoeg? Zijn de leerlingen veilig? 
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Inzet van niet-groepsleerkrachten: 
- Op welke manier (5 dagen) kan een school gaan werken met vakdocenten, 

onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuner, Ad-Pep, bedrijfsleven, verenigingen, etc.? 
Welke mogelijke weekindelingen zien jullie?  

- Met welk deel van het programma houden de vakdocenten, onderwijsassistenten, 
leerkrachtondersteuner, Ad-Pep, bedrijfsleven, verenigingen, etc. zich bezig?  

- Hoe verhouden de niet-groepsleerkrachten zich tot de andere medewerkers? 
- Met welke groep/groepering gaan de vakdocenten, onderwijsassistenten, 

leerkrachtondersteuner, Ad-Pep, bedrijfsleven, verenigingen, etc  aan de slag? 
- Hoeveel tijd verzorgt de vakdocent onderwijs? 
- Waar verzorgen zij onderwijs (lokaal, leerplein, etc.)? 
- Wat vraagt een ander organisatiemodel van de invulling van het vak als leerkracht? 

 
Organisatie 

- Wat vraagt deze verandering aan coördinatie en organisatie op school- en 
bovenschoolsniveau? 

- Welke kosten gaan gepaard met een ander organisatiemodel?  
 

 
2. Verkenning flexibilisering organisatie 
Het huidige onderwijssysteem kent weinig flexibiliteit. Een meer flexibel systeem kan de bereidheid 
tot uitbreiding van de werktijdfactor stimuleren. Daarnaast maakt dit werken in het onderwijs mogelijk 
ook meer aantrekkelijk. De klankbordgroep directeuren wordt gevraagd te onderzoeken waar de 
mogelijkheden tot flexibilisering in de organisatie zitten en dit uit te werken. 
 
 
3. Vragen over tijd 

Het idee voor het aanpassen van de werktijdfactor dient nader onderzocht te worden. Uit de 
Medewerkers enquête blijkt dat het verhogen van de werktijdfactor (in de situatie van een vierdaagse 
werkweek) kan bijdragen aan de bereidheid tot uitbreiding werktijdfactor. Ook neemt mogelijk de 
aantrekkelijkheid als werkgever toe. Op dit vlak zijn nog veel vragen: werktijd, onderwijstijd en 
deeltijd. Dit vraagt om vervolgonderzoek waarbij dit model ( 1 werkdag is 0.25 wtf) wordt voorgelegd 
aan de onderwijsinspectie, PO-Raad, OCW en vakbonden. Deze taak is belegd bij de bestuurders. 
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Planning verdiepend onderzoek 

Onderdeel Maart  
2022 

April 
2022 

Mei 
2022 

Juni 
2022 

Juli 
2022 

Aug. 
2022 

Sept. 
2022 

Okt. 
2022 

Nov. 
2022 

Dec. 
2022 

Jan. 
2023 

Feb. 
2023 

Maart 
2023 

April 
2023 

Mei 
2023 

Pilot 
Definitiefase                
Ontwerpfase                
Besluitvorming                
Voorbereidingsfase                
Implementatiefase                
Eindevaluatie                
Verkenning 
klankbordgroep                
Vragen over tijd 
Gesprekken                

 


