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“PO in Rotterdam: Slim organiseren”

Jouw mening is goud waard!
Op 30 en 31 januari 2020 wordt aan alle leraren, OOP-ers en school-
leiders gevraagd mee te denken over structurele oplossingen voor het 
primair en speciaal onderwijs in en om Rotterdam.

In dit boekje leggen we je de tien maatregelen uit het conceptplan 
“Slim organiseren” voor, dat momenteel in ontwikkeling is.

Jouw mening en die van je collega’s over dit concept is goud waard. 
Want jullie weten als geen ander wat wel en niet werkt in de praktijk en 
waar je wel of niet zelf óf in teamverband een bijdrage aan zou 
kunnen en willen leveren.

Zo bouwen we aan een stevig, duurzaam plan voor ons onderwijs, 
dat we voorleggen aan de minister om ruimte en middelen te krijgen 
voor wat écht nodig is. En zo komen we samen van Woorden naar Daden!

Na de grote inspiratie- en consultatiebijeenkomst op donderdag in 
de Maassilo werk je op vrijdag in teams op schoolniveau aan plannen 
en mogelijkheden voor de eigen specifi eke situatie. 
De interactieve versie van dit werkboek is te vinden op 
https://werkboek.wijonderweis.nl

Voor meer informatie en de volledige tekst van het Rotterdamse 
conceptplan: www.wijonderweis.nl
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Inleiding
Van Woorden naar Daden via een slim plan.
Denk je mee?

De situatie van het primair en speciaal onderwijs verslechtert in rap tempo. 

Het lerarentekort en de werkdruk lopen op, dagelijks worden met knip- en 

plakwerk vacatures ‘opgelost’ en blijft er steeds minder ruimte over voor 

leerlingzorg, directietaken en het begeleiden van starters. 5000 leerlingen 

krijgen dagelijks op een oneigenlijke manier onderwijs. Korte termijn  

maatregelen zijn soms noodzakelijk, maar verergeren vaak de situatie voor 

de langere termijn. Iedereen ziet dat. 

Dat vraagt dus om een andere aanpak. Voor nu én voor straks. Een aanpak 

waar we met elkaar achter staan en die ruimte geeft aan échte oplossingen 

in het Rotterdamse onderwijs.

En daar hebben we jou bij nodig! Want jij hebt er dagelijks mee te maken en 

staat er middenin. Jij ziet de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Maar je bent niet de enige die zich zorgen maakt over de kwaliteit van het 

onderwijs aan kinderen en de toenemende druk door het tekort aan ruimte, 

tijd en collega’s. Ook de besturen en gemeente zien dat noodmaatregelen 

slecht zijn voor de langere termijn en dat structurele duurzame oplossingen 

nodig zijn. 

De ruimte om tot goede structurele oplossingen te komen, wordt nu nog 

beperkt door wetgeving en te strakke budgetten. En daarom bouwen  

we samen aan een plan voor Rotterdam dat we straks voorleggen aan de 

minister. Waarmee we duidelijk maken wat nodig is aan regelruimte en  

budget om tot echte oplossingen te komen. 

Tijd dus om te werken aan een slim plan dat echt werkt.

Wij, de gezamenlijke schoolbesturen voor po en so en de gemeente  

Rotterdam zijn blij dat je mee doet!
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Wat gaan we doen  
donderdag en vrijdag?

Op donderdagmiddag presenteren we onze 10 maatregelen en doen we  

een 1e peiling van jullie reactie hierop. Daarnaast bieden we in verschillende 

zalen met behulp van een aantal geweldige sprekers een brok inspiratie,  

waar jullie op school mee verder kunnen. 

Want op vrijdag dagen we je uit om op school- en/of wijkniveau na te  

denken over hoe onze plannen in jullie specifieke situatie zouden kunnen 

werken. Welke passen wel en welke niet en welke zijn wij vergeten? 

Want wat op de ene school of voor het ene team werkt, werkt voor een  

andere situatie en leerling-populatie misschien weer helemaal niet.  

Daarom zijn er 10 maatregelen en is er ruimte om jullie eigen gouden  

11e maatregel te verzinnen.

En wat mag je van ons verwachten?

Natuurlijk zijn we benieuwd hoe onze ideeën gaan vallen en horen we de uit-

komsten heel graag terug! Want de individuele en collectieve uitkomsten van 

deze 2 dagen geven direct een idee over de wettelijke ruimte en (financiële) 

middelen die nodig zijn om onze woorden om te zetten in daden. En wij zullen 

er vervolgens álles aan doen om die ruimte en middelen te realiseren.
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1. De huidige situatie
  

Hoe groot zijn de tekorten écht?
Het lerarentekort in Rotterdam is veel groter dan op het eerste gezicht lijkt  

als je enkel naar de vacatures kijk. Uit een 1e inventarisatie in oktober 2019 

blijkt dat 5000 leerlingen niet de leraar hebben die we eigenlijk zouden willen. 

Dat is in 2024 opgelopen tot ruim 9000 leerlingen. Slechts 20% van het  

lerarentekort is zichtbaar in openstaande vacatures. Maar liefst 80% is  

verborgen vacature. Onder verborgen vacatures verstaan we bijvoorbeeld: 

onbevoegden, IB-ers of directieleden voor de groep, leraren die via een  

detacheringsbureau worden ingehuurd, groepen die worden opgedeeld  

enzovoort. Dat betekent dat in veel scholen al (nood)oplossingen getroffen 

zijn om de lessen tóch door te laten gaan. 

Aan de ene kant getuigt dit van een grote betrokkenheid, flexibiliteit en inzet, 

maar aan de andere kant plegen we roofbouw, omdat de kwaliteit van het 

onderwijs, de leerlingzorg en het lerarenteam nog verder onder druk komen 

te staan. 
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Wat doen we al?
De volgende acties worden al uitgevoerd:

Meer instroom: 

O Talentscouting onder middelbare scholieren

O Zij-instroom bevorderen

O Onderwijsassistenten opscholen

O Bevoegde mensen terughalen

O Starters en stagiairs binden aan Rotterdam-Zuid

O Helpen met huisvesting en parkeren

Minder uitstroom:

O Starters beter begeleiden

O Werkdruk verminderen

O Ziekteverzuim terugdringen

O Detachering tegengaan

Leraren professionaliseren en binden:

O Rotterdamse lerarenbeurs

O Gratis Rotterdampas

O Voordelen van het werk zichtbaarder maken (+R-campagne)

O  Diverse activiteiten en platforms (Rotterdam Meestert, Meetup010  

en Broedplaats010)

Beter organiseren:

O Nieuwe onderwijsvormen stimuleren

O  Bredere opleiding, andere bevoegdhedenstructuur en  

flexibele opleidingen op maat
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2.  Nieuwe ideeën
 een voorstel tot slim organiseren

We zien dat noodmaatregelen vaak slecht zijn voor de lange termijn en dat 

er structurele duurzame oplossingen nodig zijn. Maar die kosten vaak veel tijd 

terwijl de problemen nú moeten worden aangepakt. Daarom hebben we 

gewerkt aan maatregelen die wél op de korte termijn te realiseren zijn, 

maar niet slecht – en vaak zelfs beter – zijn voor de kwaliteit van het beroep 

en de kwaliteit van het onderwijs. Dat noemen we slim organiseren.

 

NOOD-
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Tot slot
Wat we willen is helder: meer ruimte voor maatwerk per school en voor  

jouw professionele ontwikkeling en minder druk door beklemmende regels. 

Slim organiseren dus!

En als het nodig is, dan moet daar extra geld voor worden vrijgemaakt.

Daar gaan we ons hard voor maken!

Bedankt voor je inzet.
We ontvangen heel graag alle goede ideeën maar ook  

bedenkingen die jullie met elkaar hebben verzameld. Want zo komen  
we met elkaar van Woorden naar Daden!

Aan de slag? Ga naar:
https://werkboek.wijonderweis.nl
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10 maatregelen voor
slim organiseren
Sommige voorgestelde 
maatregelen worden al volop 
toegepast, maar we hebben ze 
toch toegevoegd omdat ze 
voldoen aan de criteria van slim 
organiseren en misschien  
nog veel beter en structureler 
kunnen worden ingezet. 

Andere maatregelen zijn minder 
voor de hand liggend en worden 
niet zomaar werkelijkheid. Soms 
moet de wetgeving worden 
aangepast, soms moet er extra 
geld voor worden vrijgemaakt. 
Dat weten we en daar gaan we 
ons best voor doen. Laat dit dus 
geen belemmering zijn in je 
gedachten over de mogelijk heden 
van de maatregelen.  
Onder iedere maatregel tref je 
vragen aan. De antwoorden kan 
je vrijdag invullen op:
https://werkboek.wijonderweis.nl

Bovenschoolse of 
externe coaching / 
begeleiding

Meer inzet 
Onderwijs 
Ondersteunend 
Personeel (OOP)

Boven-
formatieve 
benoemingen

Inzet 
vakleerkrachten en 
vakkrachten 

Buddy  
scholen

Inzet  
pabo-studenten 

Taak-differentiatie 
en efficiëntie

Flexibele 
werk- en  
verloftijden

Inzet bevoegde 
leraar op 
kernvakken 

Alternatieve 
invulling vijfde dag

1

2

4

5

6

7

83

9

10
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Bovenschoolse of 
externe coaching / 

begeleiding

Eff ect voor leraren: 
•  Minder belasting van het vaste 

team. 
• Betere begeleiding van starters.
•  Minder uitstroom en studie-

vertraging.

Nodig:
• Meer budget.

Eff ect voor het onderwijs:
•  Continuïteit van begeleiding staat 

niet meer onder druk.
•  Kwaliteit van de starters neemt toe.
•  Meer leraren beschikbaar voor 

de leerlingen.

1

Veel studenten, starters en zij-instromers lopen vast of gaan weer weg. 
Dat komt vaak doordat de collega’s het te druk hebben om de starter 

goed te coachen of begeleiden. Organiseer dit bovenschools, vraag het aan 
een collega die een dag extra zou willen werken, richt een bovenschoolse pool 
in van leraren die extra willen werken om anderen te begeleiden, of huur 
externe coaches in. ”

“

Persoonlijke vraag:
Zou jij zelf een dag extra willen 

werken als coach en onder welke 
voorwaarden (bijvoorbeeld alleen op je 

eigen school of juist elders)?

Vind jij dit een slimme 
maatregel?
• Is dit te realiseren op korte termijn?
• Past dit op jullie school?
•  Wat is hiervoor nodig?
• Zie je ook nadelen?
• Heb je tips? ?
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Eff ect voor leraren: 
•  Meer mobiliteits- en belonings-

mogelijkheden.
• Extra professionele ontwikkeling. 

Eff ect voor het onderwijs:
•  Meer leraren beschikbaar voor 

de leerlingen.

Nodig:
•  Bovenschoolse en/of boven-

bestuurlijke samenwerking.

Bij deze maatregel nemen we extra leraren aan op populaire scholen met 
een overschot aan sollicitanten. Stimuleer tegelijkertijd sterke leraren uit 

het vaste team om een vacature-knelpunt op te lossen bij een school die 
moeilijk aan sollicitanten komt. Uiteraard met een terugkeergarantie. Beloon 
deze leraren met bijvoorbeeld een gratifi catie, een bonustrede, een extra 
opleidingsbudget of ...

Persoonlijke vraag:
Zou je zelf bereid zijn om voor 

een bepaalde periode (met 
terugkeergarantie) een andere 

school uit de brand te helpen en 
onder welke voorwaarde(n)?

Boven-
formatieve 
benoemingen

2

Jouw mening is goud waard! 
Is dit een slimme maatregel?
• Is dit te realiseren op korte termijn?
•  Wat betekent dit voor het team / 

de school?
• Past dit op jullie school?
•  Wat is hiervoor nodig?
• Heb je tips? ?

”
“
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Soms zit je als school opeens in de problemen, terwijl een andere school 
in jouw buurt of regio juist prima draait. En in een paar maanden kan 

het andersom zijn… Maak daarom met scholen in de wijk, onderling
afspraken om elkaar te helpen in moeilijke tijden. Uiteraard moet je als school 
de ander wel kúnnen helpen, en moet het voor de leraren wel leuk blijven, 
dus altijd vrijwillig.

Bijvoorbeeld: Je hebt een kleine groep 6 met een hele goede leerkracht.
Een school in de wijk heeft ook een kleine groep; zónder leerkracht ...

Nodig:
•  Bovenschoolse en/of boven-

bestuurlijke samenwerking.

Eff ect voor het onderwijs:
•  Spreiding van de nadelige eff ecten 

van het tekort / gelijke kansen.

Eff ect voor leraren: 
•  Voordeel is de onderlinge 

solidariteit / verbondenheid. 
•  (Mogelijk) Inspiratie en ontwikkeling 

door de nieuwe tijdelijke werkplek.
•  Risico is dat men zich toch 

gedwongen voelt, vrijwilligheid is 
een belangrijke voorwaarde.

Persoonlijke vraag:
Zou je je hiervoor in 

willen zetten?

Buddy 
scholen

3

Jouw mening is goud waard! 
Is dit een slimme maatregel?
• Is dit te realiseren op korte termijn?
• Past dit op jullie school?
•  Wat is hiervoor nodig?
•  Hoe kun je dit samen invullen met 

scholen in de omgeving?
• Wat betekent dit voor de school?
•  Heb je verbetersuggesties of 

andere suggesties? ?

”
“
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Eff ect voor leraren: 
•  Meer ruimte en tijd voor je 

kerntaken en de leerlingen.
• Minder werkdruk.

Eff ect voor het onderwijs:
•  Meer tijd van de leraren voor 

de leerlingen.

Nodig:
•  Extra budget voor de eventmanager 

of doorlicht- /opruimteams.

?

Momenteel moet je als leraar te veel dingen doen die niet tot je 
kerntaak behoren. Daar kunnen we verandering in brengen met 

twee maatregelen:

A.  Een eventmanager die allerlei organisatieklussen van je overneemt, 
zoals het voorbereiden van feestdagen, sportdagen, schoolfotograaf etc. 
Diverse scholen hebben hier al hele goede ervaringen mee.

B.  Minder bijzaken op school. Wat kan eraf aan activiteiten? Belangrijk 
om eens goed te ‘wieden’, eventueel met hulp van een bovenschools 
team dat je school doorlicht. Of denk aan een opruimteam dat de 
klaslokalen weer ‘rustig’ maakt. ”

“

Jouw mening is goud waard! 
Is dit een slimme maatregel?
• Is dit te realiseren op korte termijn?
• Past dit op jullie school?
• Wat is hiervoor nodig?
• Wat zijn je tips? ?

Persoonlijke vraag:
Werkt dit voor jou, of vind je 

deze taken juist zelf leuk of belangrijk 
om te doen?

Taak-diff erentiatie 
en effi  ciëntie

4
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Jouw mening is goud waard!  
Is dit een slimme maatregel?
• Is dit te realiseren op korte termijn?
• Past dit op jullie school?
• Wat is hiervoor nodig?
• Wat zijn je tips? ?

Bevoegde leraren worden momenteel vaak inefficiënt ingezet, waardoor  
je dingen doet die ook door een andere professional gedaan kunnen 

worden. In deze tijd van krapte en werkdruk is deze inefficiëntie ‘duur’.

”
“

Nodig:
•  Verruiming bevoegdheden voor 

anders bevoegden.
•  Extra financiële middelen bij het 

eerste model want extra bezetting.

Effect voor het onderwijs:
•  Risico voor de kwaliteit bij inzet van 

onbevoegde – daarom supervisie 
van 3e leraar vereist.

•  Organisatorisch winst omdat 
schaarse leraren efficiënter worden 
ingezet.

Effect voor leraren: 
•  Nadeel: je hebt niet meer één eigen 

groep. 
•  Voordeel: meer flexibiliteit  

in je taken en meer gedeelde 
verantwoordelijkheid.

GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3 GROEP 4

Kernvakken
leraar 1

Kernvakken
leraar 2

Andere vakken
- anders bevoegde -

Andere vakken
- anders bevoegde -

Andere vakken
- anders bevoegde -

Andere vakken
- anders bevoegde -

Kernvakken
leraar 1

Kernvakken
leraar 2

Model met onbevoegden voor de niet-kernvakken
4 groepen, 3 leraren + 2 onbevoegden (onderwijsassistent / lerarenondersteuner)

Model met bevoegden voor de niet-kernvakken
4 groepen, 2 leraren + 2 bevoegden vakdocenten

GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3 GROEP 4

Toezicht leraar 3

Kernvakken
leraar 1

Kernvakken
leraar 2

Andere vakken
- onbevoegde -

Andere vakken
- onbevoegde -

Andere vakken
- onbevoegde -

Andere vakken
- onbevoegde -

Kernvakken
leraar 1

Kernvakken
leraar 2

Toezicht leraar 3

Wat vind je van werkvormen 
zoals beschreven in onderstaande 
schema’s?

Inzet bevoegde 
leraar op 

kernvakken 

5

OCHTEND

OCHTEND

MIDDAG

MIDDAG
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Eff ect voor leraren: 
•  Minder werkdruk. 
• Effi  ciënter gebruik van tijd. 
• Meer samenwerking.

Eff ect voor het onderwijs:
•  Bij een goede organisatie: 

inhoudelijk neutraal.
•  Eff ectievere inzet van de leraar 

t.b.v. de leerlingen.

Nodig:
•  Voldoende beschikbaarheid van 

onderwijs ondersteunend personeel
•  Afhankelijk van het 

organisatiemodel: evt. meer 
fi nanciële middelen.

D it is zeker geen nieuwe out-of-the-box maatregel en veel scholen hebben 
hier al ervaring mee. Maar er lijkt nog wel meer ruimte te zijn om dit 

-niet enkel als noodmaatregel tijdens crisissituaties- met een goede afstem-
ming en taakverdeling structureel onderdeel te maken van de school-
organisatie. Voor een deel kan het onderwijs ondersteunend personeel 
bepaalde taken van bevoegde leraren overnemen, waardoor de leraar 
effi  ciënter kan werken en minder werkdruk ervaart. Denk daarbij aan 
onderwijs assistenten en/of leraarondersteuners die ondersteunen bij grotere 
groepen of binnen het unit- en leerpleinenmodel maar ook conciërges en 
administratief medewerkers die mogelijk de leraar en schoolleider (meer) 
kunnen ontzorgen. Combinatiefuncties zijn denkbaar voor de pedagogisch 
medewerkers van de kinderopvang of BSO en TSO.

Meer inzet 
Onderwijs 
Ondersteunend 
Personeel (OOP)

6

?

Jouw mening is goud waard! 
Is dit een slimme maatregel?
• Is dit te realiseren op korte termijn?
• Past dit op jullie school?
• Wat is hiervoor nodig?
• Wat zijn je tips? ?

Persoonlijke vraag:
In hoeverre doe je dit al en 

hoe kan het (nog beter) worden 
georganiseerd?

”

“
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Er zijn te weinig leraren om het onderwijs aan alle leerlingen te verzorgen. 
Het inzetten van vakleerkrachten (anders bevoegden, bijvoorbeeld de 

gymdocent) en vakkrachten uit het bedrijfsleven (niet bevoegd, maar soms 
wel bekwaam) kan een oplossing bieden.

Nodig:
•  Ruimere bevoegdheden en meer 

ruimte voor bestuur/schoolleider 
om iemand (op maat!) bekwaam te 
verklaren.

•  Vakleerkrachten en vakkrachten 
die daadwerkelijk geschikt zijn om 
te werken met po leerlingen.

• Extra budget.

Eff ect voor het onderwijs:
•  Vanuit de huidige schaarste al gauw 

positief, maar als het goed gebeurt 
en de juiste mensen worden 
geselecteerd kan het onderwijs er 
ook écht breder en beter van 
worden.

Eff ect voor leraren: 
• Meer diversiteit in het team.
• Meer leren van elkaar.

Inzet 
vakleerkrachten en 
vakkrachten 

7

Jouw mening is goud waard! 
Is dit een slimme maatregel?
• Is dit te realiseren op korte termijn?
• Past dit op jullie school?
• Wat is hiervoor nodig?
• Wat zijn je tips? ?

Persoonlijke vraag:
Zou dit voor jou daadwerkelijk 

een oplossing zijn? Werkt 
dit werkdrukverlagend of juist 

verhogend?

”
“
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Effect voor leraren: 
•  Minder werkdruk door de extra 

ondersteuning.
•  Voor de student: meer werkervaring 

en ontwikkeling, risico m.b.t. 
studievertraging.

Nodig:
•  In overleg met pabo’s moet een 

helder afwegingskader worden 
gemaakt en steeds goede 
afstemming plaatsvinden over de 
geschiktheid en de studielast van de 
studenten, want het afronden van 
de opleiding is prioriteit.

Effect voor het onderwijs:
•  Meer leraar-leerling-tijd, waarbij de 

kwaliteit van de student natuurlijk 
wel voldoende moet zijn.

Deze maatregel gaat over betaalde inzet van 3e en 4e jaars pabo- en 2e 
jaars deeltijdstudenten. De ervaring leert dat de studenten een waarde-

volle bijdrage kunnen leveren binnen het team. De student doet extra werk-
ervaring op en kan zijn eventuele bijbaan buiten de sector opzeggen.

?

Jouw mening is goud waard!  
Is dit een slimme maatregel?
• Is dit te realiseren op korte termijn?
• Past dit op jullie school?
• Wat is hiervoor nodig?
• Wat zijn je tips? ?

Inzet  
pabo-studenten 

8

”
“
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Eff ect voor leraren: 
•  Meer fl exibiliteit en keuzevrijheid.

Nodig:
•  Instemming van ouders en 

teamleden.

Eff ect voor het onderwijs:
•  Geen noemenswaardig nadeel of 

voordeel.

Momenteel liggen werk- en verlof momenten in het onderwijs vrijwel 
volledig vast. Meer fl exibiliteit in verlof momenten kan de werkdruk 

verlagen en het vak aantrekkelijker maken.

Een voorbeeld uit de praktijk van een school:

Normaal gesproken plande de school 7 generieke lesvrije dagen voor de 
leerlingen (o.a. de vrijdagen voor een vakantie). Nu worden 5 van deze dagen 
door leerlingen en teamleden naar keuze ingezet. Zo kunnen dagen achter 
elkaar opgenomen worden en kan men bijvoorbeeld een week op vakantie 
gaan buiten de schoolvakanties om, of kunnen dagen naar keuze los 
opgenomen worden. Tijdens de startgesprekken (in september) worden 
de vrije dagen van de leerlingen bij de leerkracht aangegeven. Indien de vrije 
dagen niet worden opgenomen heeft de leerling extra onderwijs. De vrije 
dagen van de leraren worden binnen het team op elkaar afgestemd. 
De leraren zijn erg tevreden met de fl exibiliteit. Het opvangen van een 
afwezige collega hebben ze er graag voor over en wordt onderling geregeld.

Ook andere modellen zijn natuurlijk mogelijk met meer fl exibiliteit in 
werk- en verloftijden.

?

Jouw mening is goud waard! 
Is dit een slimme maatregel?
• Is dit te realiseren op korte termijn?
• Past dit op jullie school?
• Wat is hiervoor nodig?
• Wat zijn je tips? ?

Flexibele 
werk- en 

verloftijden

9

17

Persoonlijke vraag:
In hoeverre ben je bereid om voor 

verlofdagen naar keuze, enkele keren per 
jaar een deel van de leerlingen 
op te vangen van een collega 

met verlof?

”“
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Van Woorden naar Daden  Jouw mening is goud waard!

Er wordt momenteel heel veel gesproken over en gevonden van het idee 
van de 4-daagse lesweek. Daar zijn natuurlijk veel variaties op mogelijk. 

Het meest voor de hand ligt het om over te gaan naar een vierdaagse  
lesweek met ca. 5,5 lesuren per dag. De vijfde dag wordt voor de leerlingen 
ingevuld met overige of verdiepende activiteiten, welke niet door leraren 
worden aangeboden. De leraren zouden dan de vijfde dag kunnen werken 
aan meer onderwijskwaliteit en de ontwikkeling van zichzelf en het team.

 Variaties op dit thema zijn:
1.   Het alternatieve aanbod niet op 1 hele dag, maar verdelen over de 5 dagen 

en daarmee wel 5 dagen (maar minder) lesuren die gegeven worden door 
de leraren;

2.  Geen extra ontwikkeltijd voor leraren, maar inzet in een andere groep  
op de 5e dag (let op: dit valt niet onder slim organiseren, maar onder  
pleisters plakken).

Of iets heel anders:
Als je deze maatregel combineert met de vorige (flexibele werk en verlof  - 
t ijden), kan je ook denken aan het aanpassen van de schoolvakanties. In een 
model met minder vakantieweken (waarbij uiteraard meer salaris geldt): 
bijvoorbeeld 44 of 45 lesweken, maar minder lesuren per week (bv. 22 uur) en 
iedere woensdag lesvrij. De woensdag is de dag voor leraren en onderwijs-
onder steunend personeel voor onderwijsontwikkeling, professionalisering, 
studiedagen, afstemming, gezamenlijke lesvoorbereiding etc.

Nb.: Het inkorten van de zomervakantie heeft een positief effect op kansengelijkheid,  
omdat onderzoek aantoont dat met name zwakker presterende kinderen een grotere terugval  
vertonen tijdens de langere vakantie.

BREIN
BREKER

Alternatieve 
invulling vijfde dag

10

”

“
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Effect voor leraren  
(per optie verschillend):
•  Flexibele werktijden.
•  Meer ontwikkeltijd.
•  Minder vakanties vs. meer salaris.
•  Meer/minder werkdruk?

Nodig:
Flexibiliseren wetgeving rond 
onderwijstijd.
•  Extra financiële ruimte.

Effect voor het onderwijs:
•  Efficiëntere inzet van bevoegde 

leraren.
•  Betere kwaliteit door de extra 

ontwikkeltijd voor leraren.
•  Minder terugval tijdens langere 

vakanties (kansengelijkheid).

De leraren zouden dan  
de vijfde dag kunnen werken  
aan meer onderwijskwaliteit  

en de ontwikkeling van  
zichzelf en het team.

Jouw mening is goud waard!  
Is dit een slimme maatregel?
•  Welke ideeën werken wel of niet  

voor jou?
•  Wat doet bijvoorbeeld het model van 

iedere woensdag lesvrij in ruil voor  
minder vakantie maar meer salaris met  
je werkdruk?

•  Wat betekenen de verschillende 
mogelijkheden voor de leerlingpopulatie, 
de ouders en de school?

•  Heb je verbetersuggesties of  
andere suggesties? ?
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Ons gouden idee

11

Effect voor leraren: 

Nodig:

Effect voor het onderwijs:

”

“



Jouw 
mening is
goud 
waard!

WERKBOEK
VOOR VRIJDAG

“PO in Rotterdam: Slim organiseren”

Jouw mening is goud waard!
Op 30 en 31 januari 2020 wordt aan alle leraren, OOP-ers en school-
leiders gevraagd mee te denken over structurele oplossingen voor het 
primair en speciaal onderwijs in en om Rotterdam.

In dit boekje leggen we je de tien maatregelen uit het conceptplan 
“Slim organiseren” voor, dat momenteel in ontwikkeling is.

Jouw mening en die van je collega’s over dit concept is goud waard. 
Want jullie weten als geen ander wat wel en niet werkt in de praktijk en 
waar je wel of niet zelf óf in teamverband een bijdrage aan zou 
kunnen en willen leveren.

Zo bouwen we aan een stevig, duurzaam plan voor ons onderwijs, 
dat we voorleggen aan de minister om ruimte en middelen te krijgen 
voor wat écht nodig is. En zo komen we samen van Woorden naar Daden!

Na de grote inspiratie- en consultatiebijeenkomst op donderdag in 
de Maassilo werk je op vrijdag in teams op schoolniveau aan plannen 
en mogelijkheden voor de eigen specifi eke situatie. 




