
  

 

Onderzoek naar de andere dag- en weekindeling in de G5 – Toelichting voor scholen 

Naar aanleiding van de noodplannen voor de aanpak van het lerarentekort in de G5, loopt van 1 augustus 2020 

tot 31 juli 2024 het experiment andere dag- en weekindeling in de G5. Dit experiment wordt in opdracht van 

het ministerie van OCW door SEO Economisch Onderzoek en Oberon gemonitord en geëvalueerd. Met het 

onderzoek wordt in kaart gebracht hoe deelnemende scholen het experiment inrichten en wat daarvan de 

effecten zijn. 

Hoe kunnen scholen zich aanmelden? 

Medewerking aan het onderzoek hoort bij deelname aan het experiment. Scholen mogen pas beginnen met 

het experiment, nadat ze zich hebben aangemeld bij de onderzoekers. Dat kan via de knop ‘aanmelden voor 

nieuwe scholen’ op de volgende website: https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/noodplannen-g5/g5-

andere-dag-en-weekindeling. 

 

Wat houdt het onderzoek voor scholen in? 

Er wordt getracht de onderzoekslast voor scholen zo beperkt mogelijk te houden. Tegelijkertijd is het voor een 

goed beeld van het verloop van het experiment noodzakelijk om jaarlijks informatie op te halen, in de vorm 

van enquêtes onder 3 groepen betrokkenen:  

• (digitale) enquête onder de schoolleiding; 

• (digitale) enquête onder het onderwijsgevend personeel; 

• (digitale) enquête onder ouders.  

Deze enquêtes worden, zolang scholen deelnemen aan het experiment, één keer per schooljaar afgenomen. 

De periode waarin dit gebeurt, is afhankelijk van het moment waarop scholen zich aanmelden voor het 

experiment. De eerste enquêteronde vindt plaats in kalenderjaar 2021. 

Bij aanmelding voor het experiment vult de school gegevens van een contactpersoon in. De onderzoekers 

vragen deze contactpersoon om de enquêtes te verspreiden. De onderzoekers krijgen zelf dus niet de 

beschikking over de e-mailadressen van onderwijsgevend personeel en ouders. Daarmee worden de regels 

rondom privacy in acht genomen (AVG). 

 

Om een nog beter beeld te krijgen van wat er goed en minder goed gaat op scholen in het kader van het 

experiment, houden de onderzoekers verder verdiepende gesprekken met een deel van de deelnemende 

scholen. In 2021 en 2024 worden – als de coronasituatie het toelaat – een tiental schoolbezoeken afgelegd. 

Daarbij wordt gesproken met de schoolleiding, betrokken personeel, enkele MR-leden en zo mogelijk een 

groepje leerlingen. In tussenliggende jaren wordt van een twintigtal scholen de schoolleider telefonisch 

geïnterviewd. De afspraken voor deze gesprekken worden wederom via de contactpersoon van de school 

gemaakt.  

 

Meer weten? 

Meer informatie over experiment is te vinden op https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/noodplannen-

g5/g5-andere-dag-en-weekindeling. Op die website is dus ook de link te vinden naar het aanmeldformulier.  

 

Bij vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de onderzoekers van SEO Economisch Onderzoek 

en Oberon via experimentG5@seo.nl.  
 

 

 

 


