
 

 

 

Aan het Ministerie van Onderwijs 
T.a.v. Minister Slob 
Postbus 16375 
2500 BJ DEN HAAG 
 
 
Utrecht, 14 december 2017 
Betreft: voorstel PO-front werkdrukmiddelen 

 

Geachte heer Slob, 

 

Op 30 november heeft u met het PO-front gesproken over de besteding van de financiële 
middelen die beschikbaar worden gesteld aan de sector primair onderwijs. In dat gesprek 
hebben we gesproken over werkdruk in de sector. Aan ons is de vraag gesteld om onze 
plannen over de besteding van de werkdrukmiddelen met u te delen. 

Het is onze overtuiging als PO-front dat de aanpak van werkdruk vorm moet krijgen in teams 
op scholen. De extra middelen die het kabinet ter beschikking stelt voor de beheersing van 
werkdruk, komen daarom ter beschikking aan teams in scholen.  
 
Zij kiezen zelf welke maatregelen er in hun school worden genomen om de werkdruk te 
verminderen. Om te garanderen dat het geld daadwerkelijk wordt ingezet om de werkdruk 
te verminderen, worden op iedere school afspraken gemaakt door het gehele team van 
leraren, schoolleider en overig personeel, waarbij ieder zijn eigen rol vervult. In de CAO PO 
2018 wordt vastgelegd dat de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht heeft voor 
de besteding van deze middelen. 
 
Omdat aanpak van de werkdruk urgent is, vragen we het kabinet de toegezegde middelen 
van 450 miljoen euro naar voren te halen: 225 miljoen euro voor 2018 en vanaf 2019 450 
miljoen euro structureel per jaar zodat voor het schooljaar 2018-2019 het volledig 
toegezegde bedrag van 450 miljoen euro al beschikbaar is. Overigens herhaalt het PO-front 
hier dat de claim voor de aanpak van werkdruk 500 miljoen is. 
 
Het team kan bijvoorbeeld kiezen voor extra handen in de klas. In 2018 kunnen de scholen 
direct starten met het inzetten van extra onderwijsondersteunend personeel. Uit de 
arbeidsmarktgegevens van DUO blijkt dat er voldoende onderwijsassistenten beschikbaar 
zijn. In 2010 studeerden 3349 gediplomeerde onderwijsassistenten af. In 2015 is dit gedaald 
naar 2669. Sinds 2010 is het aantal dat direct na afstuderen in het onderwijs gaat werken 
gedaald van 31% (310 afgestudeerden) in 2010 naar 4% (33 afgestudeerden) in 2014. 
Recentere cijfers zijn nog niet voorhanden, maar de daling is verder doorgezet. Dit illustreert 
te meer dat er extra handen beschikbaar zijn. 
 



 

 

 
Alle betrokken partijen zijn nu al in gesprek over mogelijke oplossingen voor de werkdruk, en 
zij zullen daarmee doorgaan zodat overal het bewustzijn groeit dat de werkdruk met de 
extra middelen serieus kan en moet worden aangepakt. 
Op bestuursniveau worden de keuzes inzichtelijk via het bestuursformatieplan. Via het 
jaarverslag wordt hierover gerapporteerd.  

 
Via een jaarlijks onderzoek/monitor (we sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaand onderzoek 
en bestaande instrumenten) naar werkdruk worden de ontwikkelingen gevolgd. Deze 
ontwikkelingen kunnen inzichtelijk gemaakt worden door bijvoorbeeld onderstaande vragen 
bij het onderzoek te betrekken. 

 Is de arbeidsvreugde toegenomen? 

 Hebben leraren meer tijd en ruimte gekregen? 

 Welke maatregelen zijn genomen met de extra middelen van het kabinet? 

 Heeft de MR ingestemd met de keuzes? 

 We zetten er objectieve indicatoren naast zoals ziekteverzuim en burnout-percentages.  
 
Wij verwachten dat we een goed beeld hebben geschetst van onze plannen en praten graag 

verder op maandag 18 december, 

 
Hoogachtend, 
 
 
Namens PO-front, 
 
Thijs Roovers - PO in actie 
Jan van de Ven - PO in actie 
Eugenie Stolk - Algemene Onderwijsbond 
Petra van Haren - Algemene Vereniging van Schoolleiders 
Loek Schueler - CNV Onderwijs 
Jilles Veenstra - Federatie van Onderwijsvakorganisaties 
Han Busker - FNV 
Rinda den Besten - PO-Raad 
 


