
WERKVERDELING 
Plan van aanpak periode april-juli 2021 



Achtergrond 

  
•  Niet juiste toepassing werkverdeling op schoolniveau 
•  Te grote verschillen tussen de verschillende scholen  
•  Medewerkers worden niet optimaal ingezet 
•  Directeuren hebben behoefte aan ondersteuning 



WERKVERDELING OP SCHOOLNIVEAU 
  
•  Korte toelichting tijdens Directeurenberaad op 4 maart 
•  Nadere bespreking tijdens Directeurenberaad op 1 april 
•  Overleg met GMR over MOVARE-kaders (april/mei) 
•  Directeur brengt werkzaamheden in kaart en deelt deze met team (april) 
•  Vergaderingen over werkverdeling inplannen (april-mei) 
•  Team (iedereen) bepaalt hoe vaststellen draagvlak voor invoering werkverdelingsplan (mei) 
•  Team (iedereen) maakt afspraken over werkverdeling (mei) 
•  Directeur maakt concept-werkverdelingsplan en legt voor aan team (mei-juni) 
•  Directeur legt concept-werkverdelingsplan ter instemming voor aan PMR (mei-juni) 
•  Directeur gaat voor de zomervakantie in gesprek met individuele teamleden (juni-juli) 



WERKVERDELING OP NIVEAU MEDEWERKER 

Directeur maakt afspraken met medewerker over: 
 
•  Wtf en werkdagen 
•  Professionalisering en duurzame inzetbaarheid 
•  Lesuren 
•  Percentage voor- en nawerk 
•  Schooltaken 
•  Aanwezigheid op school en pauze 



UITGANGSPUNTEN 

 
1.  Lesuren basisschool: 7520 in 8 jaar (gem. 940 per jaar) 
2.  Tenminste 3520 in de eerste 4 jaar en 3760 in laatste 4 jaar 
3.  Fulltimer werkt 1659 uur per jaar 
4.  940 lesuren, meer in overleg 
5.  Voor- en nawerk 35%-45% (voorstel) 
6.  Duurzame inzetbaarheid 40 uur, professionalisering 80 uur 
7.  Algemene “MOVARE-kaders” hanteren (voorstel) 
 
 



VERDERE UITGANGSPUNTEN 

•  Schooljaar is gemiddeld 40 lesweken (langjarig gemiddeld) 
•  Huidige situatie: gemiddeld meer lesuren per week dan nodig 

Kritische blik! 
•  Aanpassen van de schooltijden aan 940 lesuren  
•  “MOVARE-kaders” hanteren inzake lesuren, voor- en nawerk, 

schooltaken, studiedagen, teamvergaderingen 
 



•  Pas lesuren aan aan de norm van 940 uur lesgebonden taken fulltimer. 
Parttimer naar rato 

•  Geen compensatiedagen 
•  Voor- en nawerk tussen 35% en 45% 
•  Studiedagen vallen onder Professionalisering 
•  Duurzame inzetbaarheid alleen na afspraak daarover 
•  Teamvergaderingen vallen onder schooltaken 
•  Schooltaken zijn ondergeschikt aan lestaken 
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Voorstel “MOVARE-kaders” 



ADVISEUR P&O BEGELEIDT DIRECTEUR BIJ: 
 

•  Vaststellen percentage voor- en nawerk 
•  Afspraken over duurzame inzetbaarheid en professionalisering 
•  Vaststellen lesuren (maximaal 940 bij fulltimer, incidenteel 

meer uren in overleg) 
•  Afschaffen ”Compensatiedagen” 
•  Plaatsgebonden en niet-plaatsgebonden werkzaamheden 
•  Benoemen schooltaken 
 
 



•  Cupella gebruiken tot en met schooljaar 
2020-2021voor werkverdeling 2021-2022, voor 
volgend schooljaar InSite. Informatie begin 
2021-2022 

•  Door P&O samenstellen “Toolkit Werkverdeling” 
•  CAO PO 
•  Adviseur P&O 
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HULPMIDDELEN: 



Met ingang van schooljaar 2021-2022 
•  Meer uniformiteit in werkverdeling 
•  Meer leraren beschikbaar voor werken in de groep 
•  Leraren werken de uren waarvoor ze betaald krijgen 
•  Niet-noodzakelijke werkzaamheden worden geschrapt 
•  Duurzame inzetbaar en Professionalisering worden serieus 

genomen 
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BEOOGDE RESULTATEN 


