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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en vraagstelling 

Aanleiding 

 

In de cao 2014-2015 stond de invoering van de 40-urige werkweek centraal. Centraal thema in 

de cao 2016-2017 waren de afspraken over vervanging en de invoering van de Wet Werk en 

Zekerheid (WWZ).  

 

Gezien de impact van beide onderwerpen hebben de vakbonden en de PO-Raad besloten 

deze afspraken te evalueren om te bezien hoe deze afspraken zijn geïmplementeerd en of de 

beoogde effecten zijn gerealiseerd. Over deze evaluaties zijn de volgende afspraken gemaakt:  

- In de cao 2014-2015 is bepaald dat de splitsing van de werkverdeling in een basismodel 

en een overlegmodel voor 1 augustus 2018 door cao-partijen wordt geëvalueerd (artikel 

2.8, lid 3).  

- In de cao 2016-2017 is afgesproken dat in het voorjaar van 2017 een evaluatie plaatsvindt 

van de huidige invulling van het vervangingsbeleid in de sector. Daarbij dienen het 

verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs, krimp of groeiregio, al of geen 

deelnamen aan een RTC en de omvang van het bestuur te worden meegenomen. 

 

De invoering van de 40-urige werkweek en de afspraken over het vervangingsbeleid kunnen 

niet los worden gezien van het bredere HR-beleid binnen de scholen. Door het HR-beleid te 

betrekken bij de evaluatie van de genoemde cao-afspraken kan een integraal beeld geschetst 

worden en kunnen de maatregelen, resultaten en knelpunten in de juiste context worden 

geplaatst. 

Vraagstelling  

 

Het onderzoek is gericht op de volgende vragen:  

- Op welke wijze wordt door de scholen invulling gegeven aan de 40-urige werkweek en 

welke gevolgen heeft dit voor de organisatie van het werk en de werkdruk? 

- Op welke wijze geven scholen invulling aan vervangingsbeleid, welke knelpunten komen 

voor en hoe gaan scholen daar mee om? 

- Op welke wijze wordt HR-beleid in scholen voor primair onderwijs vormgegeven en 

uitgevoerd? 
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1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de in dit onderzoek gehanteerde methodiek. De resultaten 

van het onderzoek worden besproken in hoofdstuk 3 tot en met 5. Op basis daarvan worden 

in hoofdstuk 6 de onderzoeksvragen beantwoord.  

 

In bijlage 2 zijn daarnaast enkele bespiegelingen opgenomen n.a.v. de resultaten van het 

onderzoek voor een nieuwe cao. 

1.3 Opdrachtgever en begeleidingscommissie 

Gedurende het onderzoek is een begeleidingscommissie geregeld bij elkaar geweest. Op een 

aantal momenten is ook rechtstreeks teruggekoppeld op de opdrachtgevers. Zowel de 

begeleidingscommissie als de opdrachtgevers willen wij van harte danken voor constructieve, 

maar ook kritische opmerkingen. Ook danken wij het CAOP die afstemming tussen de 

opdrachtgevers onderling gefeliciteerd heeft. De samenstelling van begeleidingscommissie 

en personen die als vertegenwoordigers namens de opdrachtgevers zijn opgetreden zijn te 

vinden bijlage 6 
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2 2. Methodiek 

2.1 Aanpak 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden hebben we een combinatie van een kwalitatief en 

een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. 

 

Het kwalitatieve onderzoek bestond uit literatuurstudie en circa 25 interviews met 

leerkrachten, schoolleiders en schoolbestuurders en was er op gericht inzicht te krijgen in: 

- de wijze waarop schoolbesturen en scholen invulling hebben gegeven aan de afspraken 

over de 40-urige werkweek (inclusief de keuze voor het overlegmodel of het basismodel), 

de afspraken over het vervangingsbeleid en het HR-beleid; 

- de wijze waarop schoolbesturen, schoolleiders en leerkrachten de verschillende 

invullingen van deze afspraken ervaren.  

 

In overleg met de opdrachtgevers is ten aanzien van het HR-beleid de nadruk gelegd op de 

gesprekkencyclus, professionalisering en professionele ontwikkeling. 

 

Het doel van de interviews was de diversiteit zichtbaar te maken in de manier waarop de 

afspraken uit de cao over de 40-urige werkweek, het vervangingsbeleid en het HR-beleid zijn 

vormgegeven en de waardering van die praktijk door de verschillende stakeholders.  

 

Het kwantitatieve onderzoek bestond uit een enquête onder de genoemde doelgroepen en 

was er op gericht een representatief beeld te krijgen van de invulling en waardering van de 

afspraken uit de cao.  

 

De uitkomsten van de interviews en de enquête en de conclusies en aanbevelingen die op 

basis daarvan zijn geformuleerd, zijn besproken in een werkconferentie met 

vertegenwoordigers van de PO-Raad en de onderwijsvakbonden, enkele experts en 

schoolbestuurders, schoolleiders en leerkrachten. Het verslag van deze werkconferentie kunt 

u terugvinden in bijlage 1. 

 

In deze rapportage worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. Daarbij ligt de 

focus op de uitkomsten van de enquête, aangevuld met kwalitatieve beelden uit de 

interviews.  
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2.2 Methodiek  

Profielen 

 

Om een representatief beeld van de opvattingen van leerkrachten, schoolleiders en 

schoolbestuurders over de invoering van de 40-urige werkweek te krijgen, was het nodig een 

onderscheid te maken in verschillende groepen. De twee voornaamste onderscheidende 

aspecten vormden daarbij de keuzes met betrekking tot de invulling van de 40-urige 

werkweek (basismodel versus overlegmodel) en het onderscheid tussen openbaar en 

bijzonder onderwijs, omdat het bijzonder onderwijs wel onder de WWZ valt en het openbaar 

onderwijs niet. Langs deze assen zijn vervolgens vier profielen gedefinieerd. 

 

Figuur 1: populatie matrix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In combinatie met het onderscheid tussen de verschillende geledingen (leerkrachten, 

schoolleiders en schoolbestuurders) leverde dit twaalf groepen op, die in de enquête 

bevraagd zijn. 

 

Figuur 2: doelgroepen 
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Om de contactgegevens van de schoolleiders en de leerkrachten te krijgen is er een 

gegevensuitvraag uitgezet onder schoolbestuurders (van wie we via de database van de PO-

Raad de contactgegevens hadden) met het verzoek de contactgegevens van de schoolleiders 

door te geven. De schoolleiders zijn vervolgens gevraagd om de enquête in te vullen en door 

te zetten naar de leerkrachten op hun school.  

 

In de gegevensuitvraag onder de schoolbestuurders is ook gevraagd of het bestuur heeft 

gekozen voor het basismodel of het overlegmodel. In combinatie met de openbare database 

van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kon op basis daarvan een verdeling 

in de verschillende profielen en doelgroepen worden gemaakt. 

Interviews 

 

De interviews moesten inzicht verschaffen in de variëteit in de wijze waarop de 40-urige 

werkweek, het vervangingsbeleid en het HR-beleid zijn vormgegeven. Daartoe is op basis van 

de aangeleverde gegevens uit de gegevensuitvraag een aantal leerkrachten, schoolleiders en 

schoolbestuurders geselecteerd die benaderd zijn om deel te nemen aan een 

semigestructureerd telefonisch interview. Om te zorgen voor een brede spreiding van 

geïnterviewden, zijn bij de selectie naast gegevens over de keuze basismodel/overlegmodel 

en de denominatie ook de aspecten omvang van het bestuur, demografische ontwikkeling 

(krimp versus groei) en spreiding over de regio’s meegenomen. De uitkomsten van de 

interviews zijn gebruikt voor het formuleren van de enquêtevragen. 

Enquête 

 

Op basis van de vraagstelling van het onderzoek en de uitkomsten van de interviews is een 

enquête opgesteld. De enquêtevragen zijn getoetst bij de opdrachtgevers op juistheid en 

volledigheid met betrekking tot de scope van het onderzoek. De schoolbestuurders en 

schoolleiders waarvan de contactgegevens waren ontvangen zijn verzocht deel te nemen aan 

de enquête. Daarnaast zijn de schoolleiders verzocht een aparte enquête door te geleiden 

naar de leerkrachten op hun school. De enquête had een looptijd van 5 tot 24 april. In deze 

periode is eenmaal een rappel uitgestuurd.  

 

De enquêtevragen zijn opgenomen in bijlage 3a(Leerkrachten), 3b(Schoolleiders) en 

3c(Schoolbestuurders).       

2.3 Respons en representativiteit 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de respons van de verschillende doelgroepen op 

de enquête. 
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Tabel 1: respons enquête doelgroepen 

 

Doelgroep Populatie Respons Respons 

volledig 

ingevulde 

enquêtes 

Minimale respons 

(95% 

betrouwbaarheid, 

5% foutmarge) 

Schoolbestuurders 1100 423 (38,5%) 361 (32,8%) 285 

Schoolleiders 6750 832 (12,3%) 673 (10,0%) 364 

Leerkrachten 160.000 8043 (5,0%) 6084 (3,8%) 384 

 

Uit de tabel blijkt dat de responspercentages voor de verschillende doelgroepen in totaal 

voldoende hoog zijn om te kunnen spreken van representatieve uitkomsten met een 

betrouwbaarheid van tenminste 95% en een foutmarge van ten hoogste 5%. 

 

Op basis van de antwoorden t.a.v. de kenmerken van de scholen kunnen we vervolgens een 

verdeling van de doelgroepen naar bovenstaande profielen maken. In onderstaande tabel 

zijn de betrouwbaarheid en foutmarge per profiel per doelgroep weergegeven. Hierbij hebben 

we de antwoorden: “Weet ik niet” en “N.v.t.” niet meegenomen 

 

Tabel 2: Respons enquête profielen 

 

Doelgroep Populatie (op basis 

van enquête) 

Respons enquête Gecorrigeerde 

foutmarge (bij 

betrouwbaarheid 

van 95%) 

Schoolbestuurders    

Openbaar 209 (19%) 71 9,47% 

Bijzonder 891 (81%) 298 4,63% 

Basismodel 352 (54%) 122 7,18% 

Overlegmodel 594 (32%) 206 5,52% 

Beide modellen 110 (10%) 39 12,66% 

Schoolleiders    

Openbaar 1823 (27%) 191 6,71% 

Bijzonder 4927 (73%) 527 4,03% 

Basismodel 1958 (29%) 212 6,36% 
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Overlegmodel 4455 (66%) 490 4,18% 

Leerkrachten    

Openbaar 44800 (28%) 1689 2,34% 

Bijzonder 115200 (72%) 4395 1,45% 

Basismodel 38400 (24%) 1514 2,47% 

Overlegmodel 83200 (52%) 3356 1,66% 

 

Deze gecorrigeerde foutmarges zijn van toepassing op de populatie zoals omschreven in de 

tabel. Combinaties van populatie (deze ontstaan bij het kruisen van vragen) hebben eigen 

foutmarges.  

 

In bijlage 5 hebben we uitgebreider stil gestaan bij het onderzoek en hebben we een aantal 

kanttekeningen opgenomen m.b.t. het onderzoek, de methodiek en de resultaten. 
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3 3. 40-urige werkweek 

3.1 Inleiding 

In de CAO PO 2014-2015 zijn afspraken gemaakt over de 40-urige werkweek. De invoering van 

de 40-urige werkweek had meerdere doelen. Het eerste doel was inzicht bieden in het aantal 

uren dat leerkrachten in de praktijk werken en waaraan ze hun tijd besteden. Het tweede doel 

was om op basis van dit inzicht het gesprek te voeren over taken en tijdbesteding, tussen 

individuele leerkrachten en hun leidinggevenden en binnen het team. Het derde doel was om 

op basis van dit gesprek afspraken te maken en maatregelen te nemen om de taken en de 

werktijd beter op elkaar af te stemmen en het werk beter te organiseren. Uiteindelijk moeten 

deze doelen leiden tot het beter beheersen van de werkdruk. 

 

Figuur 3: stroomschema beheersing werkdruk

 
 

De invoering van de 40-urige werkweek draagt bij aan deze doelen door: 

- zichtbaar te maken hoeveel uren er per week beschikbaar zijn (40 uur bij een voltijdse 

werkweek) en hoe de taken en de tijd zich tot elkaar verhouden; 

- het team, de schoolleider en de schoolbestuurder ruimte bieden om afspraken te maken 

over taakverdeling, het aantal lesuren en aan lesuren gebonden taken. De cao heeft die 

vrijheid willen vergroten door naast het zogenaamde basismodel het overlegmodel te 

introduceren. Scholen kunnen kiezen tussen deze twee modellen. Op papier bestaat er 

binnen het overlegmodel meer vrijheid. De vraag is of dit in de praktijk ook zo ervaren is 

en of van deze vrijheid gebruik gemaakt wordt.  

 

In dit hoofdstuk wordt eerst de keuze voor het basismodel of overlegmodel inzichtelijk 

gemaakt. Daarna wordt ingegaan op het invoeringsproces. En vervolgens wordt ingegaan op 

de effecten van de invoering van de 40-urige werkweek. Hierbij worden die hierboven 

beschreven stappen afzonderlijk beschouwd. Op die manier ontstaat een preciezer beeld van 

de effecten van de invoering van 40-urige werkweek. 

Inzicht in het 
aantal gewerkte 

uren en 
tijdsbesteding

Gesprek over 
taken en 

tijdsbesteding

Matregelen om 
taken en werktijd 

op elkaar af te 
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Beter beheersen 
van werkdruk
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3.2 Keuze model 

3.2.1 Basismodel en overlegmodel 

In het basismodel geldt een maximale lessentaak van 930 uur. Op schriftelijk verzoek van de 

werknemer mogen werkgever en werknemer afspreken dat een hoger maximum dan 930 uur 

overeen wordt gekomen.  

 

Het overlegmodel geeft mogelijkheden om taken in overleg tussen de schoolleider en de 

leerkrachten anders te verdelen binnen het team. Daarmee wordt ruimte gecreëerd voor 

teams om het werk in de school anders in te richten, het werk beter af te stemmen op de 

behoeften van de individuele school en haar leerkrachten en de werkdruk te beheersen. In 

het overlegmodel geldt geen maximale lessentaak van 930 uur. Binnen het team kan 

daardoor meer gevarieerd worden in de inzet van leerkrachten. Zo kan er besloten worden 

dat de ene leerkracht meer uren voor de klas gaat staan, terwijl een ander juist meer tijd 

besteedt aan andere taken. Om er zeker van de te zijn dat de leerkracht voldoende tijd heeft 

voor het voor- en nawerk dat verbonden is aan het lesgeven, is een opslagfactor voor deze 

taken van 35 tot 45% van de lessentaak vastgelegd in de cao. In het overlegmodel moeten 

over de omvang van deze opslagfactor afspraken gemaakt worden tussen de schoolleider en 

de individuele medewerker. 

 

In de cao zijn de procedure en de voorschriften vastgelegd die gelden wanneer een 

school(bestuur) het overlegmodel wil invoeren: 

- De werkgever kan besluiten om over te stappen op het overlegmodel. Dit besluit behoeft 

instemming van de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad. 

- Hoe invulling wordt gegeven aan het overlegmodel is aan de school. Aan 

personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad en het personeel moet een plan 

worden voorgelegd waarin in ieder geval is opgenomen:  

o De afspraken die leidinggevende en het team hebben gemaakt over de 

werkzaamheden die binnen de school worden uitgevoerd. 

o De afspraken die leidinggevende en het team hebben gemaakt over de wijze 

waarop die werkzaamheden worden verdeeld over de beschikbare uren binnen 

de formatie. 

o Welke taken onder de opslagfactor vallen.  

o Het beleid op grond waarvan de individuele opslagfactor wordt toegekend. Het 

vast te stellen beleid wordt gebaseerd op onder meer de criteria groepsgrootte, 

zorgleerlingen en belastbaarheid en ervaring van werknemers. 

- Voor invoering van het overlegmodel in een school is instemming van de 

personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) en een meerderheid van het 

personeel (de helft plus 1) op het invoeringsplan vereist. Na 3 jaar moeten de PMR en het 

personeel opnieuw akkoord gaan met een plan voor het overlegmodel. Indien zij niet 

akkoord gaan, geldt na 3 jaar weer het basismodel. 

 

Onderstaande tabel geeft een schematisch overzicht van de gevolgen van de invoering van de 

40-urige werkweek en de verschillen tussen de beide modellen. 
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Tabel 3: basismodel en overlegmodel 

 

Uit de interviews bleek dat de scholen die gekozen hebben voor het overlegmodel dat deden, 

omdat ze verwachtten dat het overlegmodel meer mogelijkheden zou bieden voor flexibiliteit 

en maatwerk. Dit zou bijdragen aan de beheersing van de werkdruk, doordat het team meer 

40-urige werkweek 

40 uur per week werken (1659 uur) per jaar 

428 uur verlof 

Dienstverband minimaal 8 uur bij nieuwe benoemingen, 5 uur indien het gaat om incidentiele 

vervangingswerkzaamheden van een dag of korter 

Pauze tussen 10:00 en 14:00 uur 

Overwerk compenseren tussen schoolvakanties 

2 uur per week professionele ontwikkeling, naast opgedragen scholing 

Duurzame inzetbaarheid 

Taakbeleid en werktijdenregeling met PGMR 

Basismodel Overlegmodel 

- Overstap naar overlegmodel met instemming van 

PGMR 

- Invoeringsplan overlegmodel met daarin: 

- Welke taken vallen onder opslagfactor 

- Beleid voor bepaalde individuele opslagfactor 

- Op teamniveau afspraken over te verrichten 

werkzaamheden en daarvoor beschikbare 

tijd 

- Instemming met plan PMR + meerderheid 

personeel 

Overige taken bespreken met team en vaststellen 

met PMR 

Met team overeenstemming bereiken over 

overige taken en vaststellen met PMR 

Individuele gesprekken voor de zomervakantie Individuele gesprekken voor de zomervakantie 

In overleg de te werken dagen bepalen, als het 

niet lukt a.d.h.v. tabel in de cao 

In overleg de te werken dagen bepalen 

Maximale lessentaak 930 uur (afwijken alleen met 

instemmen werknemer). Tijd voor voorbereiding 

en nazorg wordt vastgesteld door PMR 

Geen maximale lessentaak. Individuele 

opslagfactor 35-45% 

Bijzonder budget voor oudere werknemers en 

BAPO-overgangsrecht in de vorm van verlof, 

worden ingezet op herkenbare wijze in dagdelen 

en via urenverdeling lessen/overige taken 

Inzet van de uren in overleg vaststellen 
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ruimte zou hebben om gezamenlijk werkzaamheden te plannen. Daarnaast werd aangegeven 

dat het voeren van overleg over de taken en werkzaamheden beter aansloot bij de cultuur op 

school. De professionals krijgen  binnen het overlegmodel meer ruimte om in onderling 

overleg als team afspraken te maken over de verdeling van taken.   

 

Als argumenten om te kiezen voor het basismodel werden in de interviews genoemd het 

beperken van de administratieve lasten, de beperkte omvang van het schoolteam, de 

onbekendheid met de consequenties van het overlegmodel en de korte invoeringstijd. 

Bovendien spraken enkele geïnterviewden de verwachting uit dat ook binnen het basismodel 

voldoende vrijheid bestond om binnen het team specifieke afspraken te maken over de 

verdeling van taken. 

3.2.2 De keuze voor het model 

Uit de enquête blijkt dat ruim de helft van de schoolbesturen (54%) aangeeft gekozen te 

hebben voor het overlegmodel, een derde van de schoolbesturen heeft gekozen voor het 

basismodel (32%). In 10% van de schoolbesturen is er sprake van beide modellen binnen de 

scholengemeenschap. Van de leerkrachten weet 24% niet voor welk model gekozen is.  

 

Figuur 4: verdeling basis- en overlegmodel 

 

 

We zijn er vanuit gegaan dat schoolleiders het beste zicht hebben op de keuze voor het 

basismodel of overlegmodel. We hebben gekeken of denominatie van invloed is op het 

gekozen model. De gemiddelde verdeling is grofweg 1/3 basismodel en 2/3 overlegmodel. Het 

openbaar onderwijs wijkt af van deze verdeling. De verhouding binnen het openbaar 

onderwijs is volgens de schoolleiders 15% basismodel en 85% overlegmodel. Binnen het 

bijzonder onderwijs wijkt de verdeling nauwelijks af van de gemiddelde verdeling. 
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Figuur 5: Keuze basismodel/overlegmodel en denominatie 

 

3.3 Wijze van invoering 40-urige werkweek 

De PGMR heeft instemmingsrecht op de keuze voor invoering van het overlegmodel. Van de 

scholen die het overlegmodel hebben ingevoerd weet 39% van de leerkrachten niet of dit 

daadwerkelijk gebeurd is en geeft 55% aan dat PGMR heeft ingestemd met de keuze voor het 

model. Dit wordt bevestigd door de schoolleiders (90%) en schoolbestuurders (94%). Het ligt 

voor de hand dat schoolleiders en schoolbesturen hiervan een beter beeld hebben dan 

leerkrachten.   

 

Figuur 6: heeft de PGMR ingestemd met de keuze voor het overlegmodel? 

 

 
 

In de CAO is bepaald dat er bij de keuze voor het overlegmodel een invoeringsplan moet 

worden opgesteld, waarin de afspraken zijn opgenomen die de leidinggevende en het team 

hebben gemaakt over de werkzaamheden binnen de school, de verdeling van deze 
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werkzaamheden over de beschikbare uren, de taken die onder de opslagfactor vallen en het 

beleid op basis waarvan de individuele opslagfactor wordt toegekend. Daarbij is ook 

aangegeven dat de PMR en het schoolteam met 50% plus 1 moet instemmen met het 

invoeringsplan.  

 

Veel leerkrachten van de scholen die het overlegmodel hebben ingevoerd weten niet of er een 

invoeringsplan was (39%). 36% van de leerkrachten geeft aan dat er een invoeringsplan is 

opgesteld. Van de schoolleiders en schoolbestuurders geeft 68% aan dat dit het geval is.  

 

Figuur 7: was er bij de keuze voor het overlegmodel een invoeringsplan? 

 

 

 

Onderstaande figuur geeft aan welke elementen volgens de leerkrachten, de schoolleiders en 

de schoolbestuurders zijn opgenomen in het invoeringsplan. De meest genoemde elementen 

zijn afspraken over werkzaamheden, spreiding van taken in de tijd, formatie, de opslagfactor, 

tijd voor professionele ontwikkeling en compensatie van overwerk. Gegeven de 

onbekendheid van het invoeringsplan bij leerkrachten, is het logisch dat een aanzienlijk deel 

van de leerkrachten geen goed beeld had van de elementen uit het invoeringsplan. 
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Figuur 8: welke elementen zijn opgenomen in het invoeringsplan? 
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Van de leerkrachten van scholen die hebben gekozen voor het overlegmodel zegt 44% dat er 

gestemd is door het schoolteam over het invoeringsplan. Bij de schoolleiders en 

schoolbestuurders zijn deze percentages respectievelijk 60% en 56%. 
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Figuur 9: is er door het schoolteam gestemd over het invoeringsplan? 

 

 
 

Opvallend is dat een groot deel van de leraren weinig bekend is met overlegmodel en de 

procedures die verbonden zijn aan de keuze voor het overlegmodel: 25% zegt niet te weten 

welk model is ingevoerd, 40% van de leraren op scholen met een overlegmodel weet niet of 

de P(G)MR heeft ingestemd met het invoeringsplan, 39% weet niet of er een invoeringsplan 

was en 20% weet niet of binnen het team gestemd is over het invoeringsplan. 

 

Wanneer we er vanuit gaan dat de schoolleiders het beste zicht hebben de keuze voor het 

overlegmodel en de procedures rond de invoering, dan is een aantal conclusies te trekken.  

Het overgrote deel van de scholen die hebben gekozen voor het overlegmodel hebben zich 

gehouden aan het voorschrift dat de P(G)MR met deze keuze moest instemmen. Ruim 

tweederde van de scholen die hebben gekozen voor het overlegmodel heeft een 

invoeringsplan opgesteld. Dat betekent dat bij ongeveer een derde van de scholen de in de 

cao vastgelegde procedure om te komen tot invoering van het overlegmodel niet of maar 

gedeeltelijk gevolgd is. 

Aangezien het percentage scholen waar volgens de schoolleider een invoeringsplan is 

opgesteld en het percentage scholen waar gestemd is over het invoeringsplan elkaar 

nauwelijks ontlopen, lijkt het aannemelijk dat daar waar een invoeringsplan is opgesteld 

hierover ook gestemd is op school. In het invoeringsplan zijn grosso modo de onderwerpen 

die zijn vastgelegd in de cao opgenomen.  

 

In de interviews is door verschillende respondenten aangegeven dat het opstellen van het 

invoeringsplan erg tijdrovend was en dat scholen daarom hebben gekozen op een beperkte 

wijze invulling te geven aan het invoeringsplan. Dit kan mogelijk ook een verklaring zijn voor 

het feit dat een deel van de scholen geen invoeringsplan heeft opgesteld. 
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3.4 Effecten invoering 40-urige werkweek  

In deze paragraaf brengen we de effecten van de invoering van de 40-urige werkweek in 

beeld. Daarbij ligt de focus op de vraag in welke mate de doelen van de 40-urige werkweek 

zijn gerealiseerd.  

 

Doel van de invoering van de 40-urige werkweek is het beheersbaar houden van de werkdruk. 

Dat is niet hetzelfde als vermindering van de werkdruk. Bij het beheersbaar houden van de 

werkdruk gaat het om inzicht in de verhouding tussen tijd en taken, het gesprek hierover 

binnen het team en tussen de medewerker en de leidinggevende en het nemen van 

maatregelen, met als uiteindelijk doel dat de werkdruk als beheersbaar wordt ervaren.  

3.4.1 Inzicht 

74% van de leerkrachten is het oneens of zeer oneens met de stelling: ‘De 40-urige werkweek 

heeft geleid tot meer duidelijkheid over mijn taken’. Bij de schoolleiders is 57% het oneens of 

zeer oneens met deze stelling en bij de schoolbestuurders 51%. Bij de respondenten die 

vinden dat er wel sprake is van meer duidelijkheid (mee eens en zeer mee eens) is sprake van 

een verschil tussen leerkrachten enerzijds (9%) en schoolleiders (25%) en schoolbestuurders 

(30%) anderzijds.  

 

Figuur 10: heeft de 40-urige werkweek geleid tot meer duidelijkheid over taken?  

 

 

 

Invoering van de 40-urige werkweek heeft dus volgens de overgrote meerderheid van de 

leerkrachten en de meerderheid van de schoolleiders en schoolbestuurders niet geleid tot 

meer duidelijkheid over de taken van leerkrachten. Dit kan zowel veroorzaakt worden 

doordat op school het gesprek over de consequenties van de invoering van 40-urige 

werkweek niet of nauwelijks gevoerd is als doordat er voor de invoering van de 40-urige 

werkweek al voldoende duidelijkheid was over de taken van leerkrachten. 

 

Opvallend is dat volgens een kwart tot van de schoolleiders en dertig procent van de 

schoolbesturen de invoering van de 40-urige werkweek wel geleid heeft tot meer 
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duidelijkheid over de taken van leerkrachten. Mogelijke verklaring is dat de invoering van de 

40-urige werkweek voor schoolleiders en schoolbestuurders wel heeft geleid tot meer 

duidelijkheid over taken van leerkrachten. 

 

Er blijkt geen verschil te zijn tussen het basismodel en overlegmodel m.b.t. het vergroten van 

duidelijkheid van taken van leerkrachten. Bij alle categorieën respondenten komt de 

gemiddelde verdeling nagenoeg overeen met de verdeling bij het basismodel en het 

overlegmodel. Daarmee lijkt de keuze tussen basismodel en overlegmodel als onderdeel van 

de invoering van de 40-urige werkweek niet van invloed op het verkrijgen van meer inzicht. 

Zie bijlage 4 (figuur 1) voor de betreffende figuren. 

3.4.2 Gesprek over taken 

Over de vraag of de invoering van de 40-urige werkweek heeft geleid tot een gesprek binnen 

school over de verhouding tussen taken en beschikbare tijd verschillen de meningen. Van de 

leerkrachten is 48% het niet eens met deze stelling, terwijl 29% van de leerkrachten de 

stelling wel onderschrijft. Bij de schoolleiders en schoolbesturen bestaat een omgekeerd 

beeld. 27% van de schoolleiders en 19% van de schoolbestuurders is het niet eens met deze 

stelling, terwijl 55% van de schoolleiders en 60% van de schoolbestuurders wel vindt dat de 

invoering van de 40-urige werkweek heeft geleid tot een gesprek over de verhouding tussen 

taken en beschikbare tijd. 

 

Figuur 11: heeft de 40-urige werkweek geleid tot het gesprek binnen de school over de verhouding tussen 

taken en beschikbare tijd? 

 

 

Er is geen relatie tussen de keuze voor het basismodel of het overlegmodel en het antwoord 

op de vraag of invoering van 40-urige werkweek heeft geleid tot het gesprek op school over 

de verhouding tussen taken en beschikbare tijd. Bij alle categorieën respondenten komt de 

gemiddelde verdeling nagenoeg overeen met de verdeling bij het basismodel en het 

overlegmodel. Alleen bij de schoolbesturen is categorie ‘neutraal’ licht oververtegenwoordigd 

bij scholen die hebben gekozen voor het basismodel (gemiddeld 21% tegen over 29% bij 

basismodel). Zie bijlage 4 (figuur 2) voor de betreffende figuren. 
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In de enquête is ook gevraagd of afspraken over maatregelen om de werkdruk te beheersen 

in goed overleg met de leerkrachten worden gemaakt. Invoering van de 40-urige werkweek 

beoogde immers onder meer bij te dragen aan het voeren van dit gesprek. 43% van de 

werknemers is het oneens met de stelling dat de afspraken om over maatregelen om de 

werkdruk beheersbaar te houden in goed overleg met hen gemaakt worden. Daar tegenover 

staat een groep van 30% van de leerkrachten die vindt dat deze afspraken wel in goed overleg 

gemaakt worden. 27% van de leerkrachten is neutraal. Bij de schoolleiders en bij de 

schoolbesturen bestaat hierover een ander beeld. Van de schoolleiders vindt 78% dat de 

afspraken over maatregelen om de werkdruk te beheersen in goed overleg met leerkrachten 

worden gemaakt. Van de bestuurders is 82% die mening toegedaan. 

 

Figuur 12: worden afspraken over maatregelen om de werkdruk beheersbaar te houden in goed overleg 

met werknemers gemaakt? 

 

 

 

We hebben ook gekeken of de keuze voor het basismodel of het overlegmodel van invloed is 

op het oordeel van de verschillende groepen of er goed overlegd wordt met leerkrachten over 

maatregelen om de werkdruk beheersbaar te houden. Dit is niet het geval. Bij alle categorieën 

respondenten wijkt de gemiddelde verdeling van oordelen nauwelijks af van de verdeling 

voor het basismodel en het overlegmodel afzonderlijk. Zie bijlage 4 (figuur 3) voor de 

betreffende figuren. 

 

Tot slot hebben we het oordeel over de stelling ‘Afspraken over het beheersbaar houden van 

de werkdruk worden in goed overleg gemaakt’ vergeleken met het oordeel over de stelling 

‘De 40-urige werkweek heeft geleid tot het gesprek binnen de school over de verhouding 

tussen taken en beschikbare tijd’. Van de leerkrachten die vinden dat met hen niet goed 

overlegd wordt over het beheersbaar houden van de werkdruk (43% van de totale populatie) 

heeft 62% ook een overwegend negatief oordeel over de stelling dat invoering van de 40-

urige werkweek geleid heeft tot het gesprek over de verhouding tussen taken en beschikbare 

tijd. Invoering van de 40-urige werkweek heeft volgens deze groep dus niets verbeterd aan 

een situatie die reeds negatief door hen beoordeeld werd. Volgens 22% van deze groep heeft 

de invoering van het de 40-urige werkweek wel geleid tot het voeren van het gesprek, maar 
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kennelijk zijn deze respondenten nog niet tevreden over het overleg over de afspraken over 

maatregelen om de werkdruk beheersbaar te houden.  

 

Van de leerkrachten die vinden dat men hen goed overlegd wordt over het beheersbaar 

houden van de werkdruk (29% van de totale populatie) vindt 42% dat de invoering van de 40-

urige werkweek heeft geleid tot het gesprek over de verhouding tussen taken en beschikbare 

tijd. Volgens 32% van deze leerkrachten is dat niet het geval. Waarschijnlijk komt dat laatste 

doordat met deze groep al een gesprek gevoerd wordt. Voor een volledig overzicht zie bijlage 

4 (figuur 4) 

 

Bij schoolleiders en schoolbesturen is de groep die van mening is dat er niet goed overlegd 

wordt met de leerkrachten erg klein (6% respectievelijk 3%). De groep die tevens vindt dat de 

invoering van de 40-urige werkweek niet heeft geleid tot het gesprek over de verhouding 

tussen taken en beschikbare tijd is nog kleiner (tussen de 3% en 1% van de totale populatie). 

De groep die zowel positief is over het gesprek als over de bijdrage daaraan van de 40-urige 

werkweek is zowel bij schoolleiders (46% van de totale populatie) als bij schoolbestuurders 

(51% van de totale populatie) vrij groot. De helft van de schoolleiders en schoolbesturen die 

vinden dat er sprake is van goed overleg vindt ook dat invoering van 40-urige werkweek 

geholpen heeft bij het voeren van het gesprek over verdeling van taken.  

 

Onderstaande tabel geeft het samenvattende beeld van de oordelen van de verschillende 

categorieën respondenten over beide stellingen.  

 

Tabel 4: oordeel over het overleg over afspraken om de werkdruk te beheersen en oordeel over de bijdrage 

van de 40-urige werkweek aan het gesprek over de verhouding tussen taken en beschikbare tijd 

 

Oordeel Leerkrachten Schoolleiders Schoolbestuurders 

+/+ 12% 46% 51% 

+/n 7% 13% 17% 

+/- 9% 17% 14% 

n/+ 7% 7% 7% 

n/n 8% 4% 3% 

n/- 13% 6% 4% 

-/+ 9% 2% 1% 

-/n 7% 1% 1% 

-/- 27% 3% 1% 

totaal 100% 100 100% 
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3.4.3 Afspraken over taakverdeling en maatregelen 

Alle respondenten zijn overwegend negatief over de stelling dat invoering van 40-urige 

werkweek heeft geleid tot het beter organiseren van de taken die binnen de school gedaan 

moeten worden. Ook vinden de respondenten dat de 40-urige werkweek niet heeft geleid tot 

het beter spreiden van taken over de tijd of tot meer mogelijkheden voor maatwerk en 

flexibiliteit in het verdelen van taken. De leerkrachten zijn het meest uitgesproken negatief 

over deze drie stellingen, maar ook bij de schoolleiders en schoolbesturen is sprake van een 

overwegend negatief oordeel. 

 

Figuur 13: de 40-urige werkweek heeft geleid tot het beter organiseren van de taken die binnen de school 

gedaan moeten worden 

 

  
 

Figuur 14: de 40-urige werkweek leidt tot het beter spreiden van mijn taken over de tijd 

 

 

 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Zeer mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Zeer mee eens

De 40-urige werkweek heeft geleid tot het beter organiseren van 

de taken die binnen de school gedaan moeten worden

Leerkrachten Schoolleiders Schoolbestuurders

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Zeer mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Zeer mee eens

De 40-urige werkweek leidt tot het beter spreiden van mijn taken 

over de tijd

Leerkrachten Schoolleiders Schoolbestuurders



 

 

UP92  25 

Figuur 15: de 40-urige werkweek biedt meer mogelijkheden voor maatwerk en flexibiliteit in het verdelen 

van taken 

 

 

 

Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor het negatieve oordeel over het effect van de 

40-urige werkweek op het nemen van maatregelen om de werkdruk te beheersen en 

maatwerk en flexibiliteit te bevorderen. Mogelijk heeft de invoering van de 40-urige werkweek 

(nog) niet geleid tot het nemen van (aanvullende) maatregelen. Ook kan het zo zijn dat de 

maatregelen die genomen zijn als ontoereikend worden ervaren. Een derde mogelijke 

verklaring is dat er door de respondenten geen relatie wordt gelegd tussen de maatregelen en 

de invoering van de 40-urige werkweek. Een laatste mogelijke verklaring is dat respondenten 

vinden dat de invoering van de 40-urige werkweek weinig toegevoegde waarde heeft gehad 

ten opzichte van een situatie waarin er al vrijheid bestond en er al maatregelen werden 

getroffen om de werkdruk te beheersen en flexibiliteit te bevorderen. 

 

We hebben ook onderzocht of de keuze tussen basismodel en overlegmodel nog van invloed 

is geweest op het oordeel van leerkrachten, schoolleiders en schoolbestuurders over de drie 

hierboven genoemde stellingen. Bij de schoolleiders en de schoolbestuurders is het oordeel 

over het beter organiseren van taken die binnen de school gedaan moeten worden bij het 

overlegmodel iets minder negatief dan bij het basismodel (respectievelijk 62% tegen 73% en 

52% tegen 61%). Ten aanzien van de stelling over het beter spreiden van de taken over de tijd 

zijn er nauwelijks verschillen in oordelen tussen basismodel en overlegmodel bij de drie 

groepen respondenten. 

Dat geldt ook voor de stelling dat de 40-urige werkweek meer mogelijkheden biedt voor 

maatwerk en flexibiliteit in het verdelen van taken, zij het dat er onder  schoolbestuurders 

van scholen met het overlegmodel relatief meer respondenten positief oordelen over deze 

stelling (23% van het totaal) dan onder schoolbestuurders van scholen met het basismodel 

(12%). Omdat het bij beide modellen ook bij de schoolbestuurders het negatieve oordeel 

domineert (overlegmodel 53%, basismodel 60%) kan hieruit niet geconcludeerd worden dat 

in de beleving van de schoolbesturen invoering van 40-urige werkweek een belangrijke 

bijdrage heeft geleverd aan het mogelijkheden voor maatwerk en flexibiliteit. Zie bijlage 4 

(figuur 5 en 6) voor de betreffende figuren. 
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Tot slot is gekeken naar de relatie tussen het antwoord op de vraag of leerkrachten veel 

vrijheid in hun werk ervaren en de keuze voor het basismodel of het overlegmodel. Ook hier 

bleek er geen verschil tussen leerkrachten van scholen met het overlegmodel en scholen met 

het basismodel. Zie bijlage 4 (figuur 7) voor de betreffende figuur. 

3.4.4 Effect op werkdruk  

Zoals ook blijkt uit andere onderzoeken, is de werkdruk in het primair onderwijs hoog. Van de 

leerkrachten vindt 60% de werkdruk hoog en 30% de werkdruk heel hoog. 55% van de 

schoolleiders en 58% van de schoolbestuurders beoordeelt de werkdruk van hun 

leerkrachten als hoog. 35% van de schoolleiders en 31% van de bestuurders beoordeelt de 

werkdruk van hun leerkrachten als zeer hoog. 

 

Figuur 16: in welke mate ervaart u (of uw leerkrachten binnen de school) werkdruk? 

 

 

In enquête is gevraagd of 40-urige werkweek bijdraagt aan vermindering van de werkdruk. 

Maar liefst 82% van de leerkrachten is het niet eens met de stelling dat invoering van de 40-

urige werkweek bijdraagt aan vermindering van de werkdruk. 78% van de schoolleiders en 

66% van de schoolbesturen zijn het ook niet eens met deze stelling. Slechts een kleine groep 

is het wel eens met de stelling: 5% van de leerkrachten, 10% van de schoolleiders en 16% van 

de schoolbesturen. 
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Figuur 17: heeft de 40-urige werkweek bijgedragen aan vermindering van de werkdruk? 

 

 

 

Het oordeel over de stelling dat invoering van de 40-urige werkweek heeft bijgedragen aan 

vermindering van de werkdruk lijkt niet beïnvloed te worden door de keuze voor basismodel 

of overlegmodel. Onder leerkrachten, schoolleiders en schoolbesturen is de verdeling van 

oordelen over de stelling nagenoeg hetzelfde bij scholen die het basismodel gebruiken als bij 

scholen die het overlegmodel gebruiken. Zie bijlage 4 (figuur 8) voor de betreffende figuren. 

Oorzaken werkdruk 

 

De verschillende respondenten hebben in belangrijke mate hetzelfde beeld over de oorzaken 

van de werkdruk. Veel aspecten spelen hierbij een rol, maar leerkrachten, schoolleiders en 

bestuurders noemen allen als voornaamste factoren de administratieve werkzaamheden en 

de invoering van passend onderwijs c.q. het toenemende aantal leerlingen dat extra zorg 

nodig heeft. De administratieve werkzaamheden betreffen het maken van plannen, het 

invullen van registraties en de verantwoording over gemaakte keuzes. Voor een deel gaat het 

om de tijd die deze werkzaamheden vraagt (circa 6 uur per week), voor een deel om de aard 

van de werkzaamheden en het feit dat ze afleiden van het lesgeven en begeleiden van 

leerlingen. Naarmate administratieve werkzaamheden meer als lastig, vervelend en/of 

minder relevant worden ervaren, leidt dat tot verhoging van de werkdruk. In de interviews 

hebben de geïnterviewden aangegeven dat de administratieve werkzaamheden zowel 

betrekking hebben op voorschriften als gevolg van landelijke regelgeving en cao-afspraken 

als op informatieverzoeken van de schoolleiding, het schoolbestuur en de overheid. Als 

voorbeelden van administratieve werkzaamheden die voortvloeien uit de cao zijn genoemd 

het invoeringsplan voor de 40-urige werkweek, het bepalen van (de invulling van) de 

opslagfactor en de contractvormen voor vervanging. 

 

Leerkrachten noemen daarnaast piekmomenten (oudergesprekken, rapporten, vieringen) en 

klassengrootte als belangrijke oorzaken van werkdruk, volgens schoolleiders en bestuurders 

maken de toenemende behoeften en eisen van ouders en ziekte en vervanging deel uit van de 

belangrijkste factoren die werkdruk veroorzaken. Voor leerkrachten spelen ziekte en 

vervanging een veel kleinere rol bij het veroorzaken van werkdruk.   
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Figuur 18: voornaamste oorzaken van werkdruk  

 

Maatregelen werkdruk 

 

Vervolgens is gevraagd wat er gedaan wordt aan de werkdruk. Volgens 55% van de 

leerkrachten worden er onvoldoende maatregelen genomen om de werkdruk te beheersen. 

Van de schoolleiders vindt 18% dat er onvoldoende maatregelen worden genomen om de 

werkdruk beheersbaar te houden, van de bestuurders is 17% die mening toegedaan. Op dit 

punt verschillen de leerkrachten dus van mening met de schoolleiders en bestuurders. 

Mogelijk komt dat doordat de leerkrachten onvoldoende zicht hebben op de maatregelen die 

genomen worden. Een andere mogelijke verklaring  is dat leerkrachten vooral kijken vanuit 

het perspectief of de werkdruk verminderd wordt en de schoolleiders en bestuurders vanuit 

het perspectief of ze de maatregelen nemen die ze kunnen nemen. 

 

Figuur 19: worden er op mijn school voldoende maatregelen genomen om de werkdruk beheersbaar te 

houden? 
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Ook is bekeken of de keuze voor het basismodel en overlegmodel van invloed is op het 

oordeel van verschillende groepen of er voldoende maatregelen worden genomen om 

werkdruk beheersbaar te houden. Dat blijkt niet het geval. Bij alle categorieën respondenten 

is de verdeling bij scholen met het basismodel en scholen met het overlegmodel nagenoeg 

hetzelfde als de gemiddelde verdeling. Zie bijlage 4 (figuur 9) voor de betreffende figuren. 

 

Wanneer gevraagd wordt naar de voornaamste maatregelen die getroffen worden om 

werkdruk tegen te gaan, dan valt op dat een deel van deze maatregelen samenhangen met 

veel genoemde oorzaken van werkdruk, maar dat voor andere veel genoemde oorzaken 

relatief weinig maatregelen worden genomen. Dat laatste geldt vooral voor de 

administratieve werkzaamheden die door alle categorieën respondenten worden genoemd 

als de voornaamste oorzaak van werkdruk. In de beleving van leerkrachten worden er maar 

weinig maatregelen genomen om de administratieve werkzaamheden te verminderen. 

Volgens schoolleiders en schoolbestuurders worden er meer maatregelen op dit gebied 

genomen, maar ook bij deze groepen komen maatregelen gericht op vermindering van 

administratieve werkzaamheden pas op vijfde plek. Sowieso geldt voor alle categorieën 

maatregelen om de werkdruk te beheersen dat ze volgens leerkrachten aanzienlijk minder 

worden toegepast dan volgens schoolleiders en schoolbestuurders. Het verschil in 

beoordeling tussen enerzijds leerkrachten en anderzijds schoolleiders en schoolbestuurders 

kan er op wijzen dat de maatregelen (nog) niet bekend zijn bij de leerkrachten of dat 

leerkrachten vinden dat het effect van de maatregelen (nog) beperkt is. 

 

Alle categorieën respondenten noemen het maken van afspraken over taken en  spreiding 

van werkzaamheden de belangrijkste maatregelen om werkdruk te beheersen. Uit de 

vergelijking met de oordelen over de omvang van de werkdruk en de belangrijkste oorzaken 

(administratieve werkzaamheden en de invoering van passend onderwijs) kan niet worden 

afgeleid dat deze maatregelen geen effect hebben op de werkdruk, maar wel dat ze als 

ontoereikend worden ervaren om de werkdruk te beheersen.  

 

Figuur 20: de voornaamste maatregelen om werkdruk te beheersen 
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3.5 Conclusies  

Uit de enquête blijkt dat ruim de helft van de schoolbesturen (54%) aangeeft gekozen te 

hebben voor het overlegmodel, een derde van de schoolbesturen heeft gekozen voor het 

basismodel (32%). In 10% van de schoolbesturen is er sprake van beide modellen binnen de 

groep scholen die onderdeel uitmaken van het betreffende schoolbestuur.  

 

Bij de keuze voor de invoering van het basismodel of het overlegmodel heeft de PGMR in 

vrijwel alle gevallen instemmingsrecht gekregen. Van de scholen die hebben gekozen voor 

het overlegmodel, heeft ongeveer 2/3 een invoeringsplan gemaakt. In de invoeringsplannen 

zijn de elementen uit de cao in meer of mindere mate opgenomen. In een zelfde percentage 

scholen heeft het team gestemd over het invoeringsplan. Het ligt voor de hand te 

veronderstellen dat dit de scholen betreft die een invoeringsplan hebben gemaakt. Circa 1/3 

van de scholen die hebben gekozen voor het overlegmodel voldoet niet aan de afspraken uit 

de cao over het invoeringsplan. 

 

De invoering van de 40-urige werkweek was bedoeld om de werkdruk beheersbaar te houden. 

Het eerste doel was inzicht bieden in het aantal uren dat leerkrachten in de praktijk werken 

en waaraan ze hun tijd besteden. Het tweede doel was om op basis van dit inzicht het gesprek 

te voeren over taken en tijdbesteding, tussen individuele leerkrachten en hun 

leidinggevenden en binnen het team. Het derde doel was op basis van dit gesprek afspraken 

te maken en maatregelen te nemen om de taken en de werktijd beter op elkaar af te 

stemmen en het werk beter te organiseren. Uiteindelijk moeten deze doelen leiden tot het 

beter beheersen van de werkdruk. 

 

 
 

Op het gebied van het bieden van inzicht in de relatie tussen tijd en taken heeft de invoering 

van de 40-urige werkweek weinig opgeleverd. Dat kan komen omdat het gesprek binnen de 

school niet of maar in beperkt mate gevoerd is, of omdat dit inzicht er al was voor de 

invoering van de 40-urige werkweek. 

 

Op het gebied van het gesprek over taken en tijd verschillen de verschillen de groepen 

respondenten. Volgens de meerderheid van de schoolleiders en schoolbestuurders heeft de 

40-urige werkweek bijgedragen aan dit gesprek, de meerderheid van de leerkrachten 

oordeelt hier negatief over. Bij alle groepen respondenten is daarbij sprake van duidelijk 

verschillende meningen, waarbij een redelijke grote minderheid anders oordeelt dan de 

meerderheid binnen de groep.  

 

De invoering van de 40-urige werkweek lijkt niet te leiden tot als effectief ervaren 

maatregelen om de werkdruk te beheersen. Mogelijk heeft de invoering van de 40-urige 

werkweek nog niet of nog maar beperkt geleid tot het nemen van maatregelen. Ook kan het 

zo zijn dat de maatregelen die genomen zijn als ontoereikend worden ervaren. Een derde 
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mogelijke verklaring is dat er door de respondenten geen relatie wordt gelegd tussen de 

maatregelen en de invoering van de 40-urige werkweek. Een laatste mogelijke verklaring is 

dat respondenten vinden dat de invoering van de 40-urige werkweek weinig toegevoegde 

waarde heeft gehad ten opzichte van een situatie waarin er al vrijheid bestond en er al 

maatregelen werden getroffen om de werkdruk te beheersen en flexibiliteit te bevorderen. 

 

Volgens de respondenten leidt de invoering van de 40-urige werkweek (nog) niet tot 

beheersing van de werkdruk.  

 

De keuze tussen basismodel en overlegmodel is nergens van wezenlijke invloed op de 

oordelen van de verschillende groepen respondenten. Dat roept de vraag op in hoeverre de 

afspraken uit de cao en het onderscheid tussen beide modellen invloed hebben op de praktijk 

in de scholen. Voor zover er in de teams of tussen de leidinggevende en de individuele 

leerkrachten al werd gesproken over oorzaken van werkdruk en maatregelen om deze te 

beheersen, is de impact van de invoering van de 40-urige werkweek beperkt. Voor zover dit 

gesprek voorheen niet of maar in beperkte mate plaatsvond, is het de vraag of de invoering 

van de 40-urige werkweek er toe heeft geleid dat het gesprek over werkdruk en maatregelen 

om die te beheersen wel plaatsvindt.  

 

Bovendien is het de vraag of de invulling van de 40-urige werkweek en de daaraan verbonden 

procedures en voorschriften door schoolbestuurders, schoolleiders en leerkrachten niet 

gezien worden als een systeeminterventie die eerder bijdraagt aan bureaucratie en verhoging 

van administratieve lasten dan aan vermindering van werkdruk. De voorschriften en 

procedures uit de cao leiden tot extra werk voor schoolbesturen, schoolleiders en 

leerkrachten, terwijl zij de 40-urige werkweek niet ervaren als wezenlijke bijdrage aan 

beheersing van de werkdruk. Dat suggereert dat de manier waarop de 40-urige werkweek is 

vormgegeven naar het oordeel van leerkrachten, schoolleiders en schoolbesturen niet 

aansluit bij de praktijk binnen de scholen. Dat kan het gevolg zijn van de afspraken die aan de 

cao-tafel zijn gemaakt of van de manier waarop schoolbesturen en scholen deze afspraken 

invullen of ervaren of de manier waarop ze denken dat die afspraken moeten worden 

ingevuld. 
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4 4. Vervangingsbeleid 

4.1 Inleiding 

In de CAO 2016-2017 zijn nieuwe afspraken vastgelegd voor het vervangingsbeleid als gevolg 

van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Het bijzonder onderwijs valt onder de WWZ, 

het openbaar onderwijs niet. Daarbij zijn in de CAO ook afspraken gemaakt over nieuwe 

contractvormen voor vervanging, die onder bepaalde voorwaarden toegestaan zijn.  

 

Elk schoolbestuur voor bijzonder onderwijs stelt een vervangingsbeleid op met instemming 

van de personeelsgeleding van de GMR. Geadviseerd wordt de oudergeleding te betrekken bij 

het vervangingsbeleid. In het vervangingsbeleid wordt op basis van de historische 

vervangingsbehoefte omschreven op welke manier vervanging wordt georganiseerd en met 

welk type contracten. Daarbij wordt gewerkt in de volgorde van vast, vast/flexibel naar 

flexibel:  

- Vaste overeenkomsten op bestuursniveau, met inzet op het niveau van de school, 

bovenschools en bovenbestuurlijk. 

- Vaste overeenkomsten met tijdelijke uitbreiding. 

- Tijdelijke overeenkomsten. 

- Tijdelijke overeenkomsten met tijdelijke uitbreiding. 

- Min-max-contracten. 

- Bindingscontracten als sluitstuk (ten minste 1 uurscontracten). 

 

Wat betreft de ketenbepaling geldt voor werknemers die worden ingezet als vervanger voor 

werknemers met lesgevende taken en met lesgebonden en/of behandeltaken die afwezig zijn 

voor hun geplande werkzaamheden een maximum van 6 contracten en 36 maanden. Min-

max-contracten zijn uitsluitend bedoeld voor vervanging en kunnen worden aangegaan voor 

een verhouding van maximaal 1:2,5. Uitbreiding van bindingscontracten wordt uitsluitend 

ingezet voor onvoorziene en onplanbare vervanging. Over de bindingsuren worden in overleg 

tussen werkgever en werknemer afspraken gemaakt. De bindingsuren worden tijd- en 

plaatsonafhankelijk ingevuld, niet aan lestaken gekoppeld en worden ingezet voor 

professionalisering, duurzame inzetbaarheid en teamactiviteiten. Het bindingscontract kent 

niet de verplichting gehoor te geven aan een oproep. De werknemer met een 

bindingscontract verantwoordt achteraf in een functioneringsgesprek de inzet van de 

bindingsuren conform de gemaakte afspraken. 
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Tot slot is afgesproken dat de regels van het Participatiefonds en het Vervangingsfonds 

dienen te worden aangepast. 

 

Eind 2016 is Jacques Tichelaar als verkenner aangesteld om met de partijen in gesprek te 

gaan over de wijze waarop het vervangingsbeleid uit de CAO primair onderwijs kan worden 

toegepast en hoe de mogelijkheden tot maatwerk die de WWZ biedt kunnen worden 

toegepast. Naar aanleiding van deze verkenning hebben de werkgevers en werknemers in het 

onderwijs van de mogelijkheid binnen de WWZ gebruik gemaakt om een verzoek in te dienen 

voor een ministeriële regeling. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 

dit verzoek positief beoordeeld. Daardoor hebben scholen meer mogelijkheden gekregen om 

bij een winterse griepgolf zieke leerkrachten te vervangen. Voor scholen betekent dit dat ze in 

2017 en 2018 tijdens de maanden waarin er een grote kans is op griep (januari, februari en 

maart) voor onvoorziene vervanging invaldocenten veertien dagen aaneen mogen 

inschakelen zonder dat deze tijdelijke contracten resulteren in een vaste aanstelling. 

4.2 Invoering vervangingsbeleid 

95% van de besturen voor bijzonder onderwijs heeft afspraken gemaakt over vervanging. Van 

de besturen voor openbaar onderwijs betreft dit  97%.  

Figuur 21: heeft uw bestuur afspraken gemaakt over vervanging? 

 
 

Op basis van de maatregelen die regelmatig, vaak of altijd worden genomen, hebben we een 

top 5 van de meest voorkomende maatregelen opgesteld. Een volledige overzicht van alle 

maatregelen is terug te vinden in bijlage 4 (figuur 10) 

De top 5 van maatregelen die volgens schoolleiders en schoolbestuurders genomen worden 

voor vervanging van een afwezige leerkracht bestaat uit:  

1. Inzet van een vervanger uit de vervangingspool of de RTC. 

2. Vervanging door een andere leerkracht uit het team.  

3. Tijdelijke uitbreiding van de aanstelling van een parttimer. 

4. Vervanging door een vaste vervanger. 

5. Een vervanger met een tijdelijke overeenkomst.  
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Daarnaast geven schoolleiders aan dat er op relatief grote schaal groepen worden 

opgesplitst. 

 

Figuur 22: maatregelen bij vervanging i.r.t. denominatie 
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Figuur 23: maatregelen bij vervanging i.r.t. demografie 
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Figuur 24: maatregelen bij vervanging i.r.t. omvang bestuur 
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We hebben de top 5 gerelateerd aan denominatie, demografie (groei- versus krimpregio) en 

de omvang van het schoolbestuur, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen klein (t/m 5 

scholen) en groot (meer dan 5 scholen).  

 

In het openbaar onderwijs wordt meer gebruik gemaakt van inzet van vervangers uit de 

vervangingspool of de RTC en van vervangers met een tijdelijke overeenkomst. In het 

bijzonder onderwijs wordt meer gebruik gemaakt van vervanging door een andere leerkracht 

binnen het schoolteam of een vervanger met een vaste aanstelling op bestuursniveau. Deze 

verschillen kunnen er op duiden dat het bijzonder onderwijs meer belang hecht aan 

vervangers die de identiteit van de school onderschrijven. Met betrekking tot vervanging door 

parttimers lopen de oordelen van schoolleiders en schoolbestuurders uiteen. Volgens de 

schoolleiders worden in het bijzonder onderwijs meer parttimers ingezet voor vervanging, 

volgens schoolbestuurders is dit het geval in het openbaar onderwijs. Opvallend is dat 

schoolbestuurders bij alle maatregelen significant hoger scoren dan schoolleiders. Ook is 

opvallend dat het verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs volgens 

schoolbestuurders aanzienlijk kleiner is dan volgens schoolleiders. Uitzondering hierop vormt 

de inzet van vervangers uit de vervangingspool. Volgens schoolbestuurders is het verschil 

tussen openbaar en bijzonder onderwijs bij deze maatregel juist veel groter dan volgens 

schoolleiders. De verschillen in de oordelen tussen schoolleiders en schoolbesturen kunnen 

wijzen op de rol van beiden bij vervanging. Bij vervanging door een andere leerkracht uit het 

team en bij opsplitsing van groepen zijn schoolbesturen niet betrokken. Bij vervanging 

waarbij contracten met externe partijen gesloten worden, zoals inzet van een vervanger uit 

een vervangingspool of RTC, zijn schoolleiders mogelijk minder betrokken.  

 

Volgens schoolleiders zijn er weinig verschillen tussen krimpregio’s, regio’s met een stabiele 

bevolking en groeiregio’s ten aanzien van de maatregelen die genomen worden bij 

afwezigheid van leerkrachten. Uitzondering is dat er in groeiregio’s meer groepen worden 

opgesplitst en meer gewerkt wordt met vaste vervangers. De antwoorden van 

schoolbestuurders geven een ander beeld. Volgens hen wordt in krimpregio’s veel meer 
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gebruik gemaakt van de RTC of vervangingspool, meer van vervanging door een vervanger 

met een tijdelijke overeenkomst en iets meer van parttimers.   

 

Tot slot is gekeken naar verschillen in de maatregelen die grote en kleine schoolbesturen 

nemen. Bij grote besturen wordt veel meer gebruik gemaakt van de RTC of de 

vervangingspool en meer van vervanging door een parttimer, een vaste vervanger en 

vervangers met een tijdelijke overeenkomst. 

 

Van vervangingspools of RTC’s wordt vooral gebruik gemaakt bij langduriger verzuim. Uit de 

interviews komen wisselende ervaringen met vervangingspools of RTC’s naar voren. 

Sommige schoolleiders vinden dat ze goed geholpen worden door het RTC of de 

vervangingspool, anderen benadrukken de hoge administratieve lasten en het feit dat er voor 

kortdurend verzuim vaak geen vervangers beschikbaar zijn. Als nadeel van de inzet van 

vervangers uit de vervangingspool wordt verder genoemd dat ze de school vaak niet kennen. 

 

De in de cao geïntroduceerde nieuwe contractvormen (min-max-contracten en 

bindingscontracten) komen niet voor bij de top 5 van maatregelen en worden nog maar 

weinig gebruikt. Dat kan het gevolg zijn van de korte tijd dat deze maatregelen bestaan 

waarbij bovendien een deel van deze periode de ketenbepaling buiten werking is geplaatst. 

Een andere mogelijke verklaring zijn dat deze contractvormen onvoldoende aantrekkelijk 

zijn. De nieuwe contractvormen zijn bedoeld om de flexibiliteit bij vervanging te verhogen, 

maar zijn wel aan strikte voorwaarden gebonden. Het ligt daarom voor de hand dat er 

gekozen wordt voor andere maatregelen als die volstaan om vervanging te regelen. In de 

interviews is erop gewezen dat de afspraken over de 40-urige werkweek te complex zijn en 

leiden tot administratieve lasten. Daarbij is overigens niet apart gevraagd naar de nieuwe 

contractvormen.  

 

Dat tijdelijke contracten meer voorkomen bij het openbaar onderwijs en in het bijzonder 

onderwijs meer gewerkt wordt met vaste vervangers en parttimers kan het gevolg zijn van de 

ketenbepaling voor het bijzonder onderwijs.  

 

Tot slot valt op dat volgens schoolbestuurders tijdelijke contracten veel meer voorkomen dan 

volgens schoolleiders.  

 

Omdat er geen nulmeting is uitgevoerd, kunnen we niet bepalen in hoeverre de verhouding 

tussen de maatregelen voor de invoering van de cao 2016-2017 anders was. 

Maatregelen n.a.v. de verkenning  

 

Naar aanleiding van de verkenning van Jacques Tichelaar is de ketenbepaling tijdelijk buiten 

werking gesteld, waardoor scholen c.q. schoolbesturen meer mogelijkheden hadden om 

korte vervangingscontracten aan te gaan. Volgens 46% van de schoolbestuurders en 39% van 

de schoolleiders is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Het overgrote deel van de 

leerkrachten is hiervan niet op de hoogte.  
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Figuur 25: is er op uw school gebruik gemaakt van de in de cao opgenomen buitenwerkingstelling van de 

ketenbepaling door korte vervangingscontracten aan te gaan?  

  

Ook hierbij is een nadere analsye gemaakt, waarbij gekeken is naar de oordelen van 

schoolleiders en schoolbestuurders, uitgesplitst naar denominatie, demografische 

ontwikelingen en onvang van het schoolbestuur.  

 

Figuur 26: gebruik van buitenwerkingstelling ketenbepaling i.r.t. denominatie 
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Schoolbestuurders 

 

Figuur 27: gebruik van buitenwerkingstelling ketenbepaling i.r.t. demografie 
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Schoolbestuurders 

 

Figuur 28: gebruik van buitenwerkingstelling ketenbepaling i.r.t. omvang schoolbestuur  

 

Schoolbestuurders 

 

60% van de schoolbestuurders en 57% van de schoolleiders voor bijzonder 0nderwijs geeft 

aan dat gebruik gemaakt is van de mogelijkheden om de ketenbepaling tijdelijke 

buitenwerking te stellen. In dit onderzoek is deze beantwoording geïnterpreteerd als een 

bewuste keuze van de schoolleiders m.b.t. gedurende de periode dat de ketenbepaling niet 

gold. Anders gezegd de schoolbestuurders en schoolleiders die aangeven dat ze hiervan 

gebruik hebben gemaakt, hebben gedurende de betreffende periode bewust vervangers 

aangenomen voor kortdurende contracten. Met deze aanname kan gesteld worden dat van 

de maatregel, zeker gezien de korte periode waar die betrekking op had, op grote schaal 

gebruik is gemaakt. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de maatregel voorziet in een 

behoefte. Opvallend is dat 17% van de bestuurders en maar liefst 37% van de schoolleiders in 

het openbaar onderwijs aangeeft ook gebruik te hebben gemaakt van deze mogelijkheid, 

terwijl het openbaar onderwijs niet onder de WWZ valt en de ketenbepaling dus niet van 
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toepassing is op het openbaar onderwijs. Dat kan er op duiden dat de maatregel bij het 

openbaar onderwijs niet goed bekend is.   

 

Schoolleiders in groeiregio’s geven vaker aan gebruik te maken van de mogelijkheden die de 

buitenwerkingstelling van de ketenbepaling heeft gecreëerd dan schoolleiders in 

krimpregio’s (51% versus 44%). Bij schoolbestuurders is het beeld omgekeerd (43% versus 

57%). Dit verschil kan te maken hebben met de rol van schoolleiders en schoolbestuurders bij 

het afsluiten van tijdelijke contracten en/of met de mate van bekendheid van de maatregel 

en/of het feit dat het antwoord van schoolbesturen betrekking heeft op meerdere scholen. 

 

Grote schoolbesturen maken meer gebruik van de mogelijkheden van de tijdelijke 

buitenwerkingstelling van de ketenbepaling door vervangers aan te nemen op kortdurende 

contracten dan kleine schoolbesturen (57% versus 47%). 

 

Geconcludeerd kan worden dat de mogelijkheid om de ketenbepaling buiten werking te 

stellen op vrij grote schaal gebuikt is, zeker gezien de korte termijn dat de maatregel van 

toepassing is. 

4.3 Knelpunten op het gebied van vervangingsbeleid 

Figuur 29: wat zijn de belangrijkste knelpunten op het gebied van vervanging? 

 

 
 

Als de belangrijkste knelpunten op het gebied van vervanging worden genoemd: 

- Er zijn onvoldoende vervangers voor kortdurend verzuim. 

- Scholen geven aan dat ze niet goed kunnen sturen op vervanging. 

- De ketenbepaling en de nieuwe contractvormen uit de cao (te complex en te veel 

administratieve lasten). 

- Te weinig vervangers in het team. 
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Er is een nadere analyse gemaakt, waarbij de oordelen van schoolleiders en scoolbestuurders 

zijn uitgesplitst naar denominatie, demografische ontwikelingen en de omvang van het 

schoolbestuur.  

 

Figuur 30: knelpunten vervanging i.r.t. denominatie 
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Figuur 31: knelpunten vervanging i.r.t. demografie 
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Figuur 32: knelpunten vervanging i.r.t. omvang bestuur  
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Volgen schoolleiders is de omvang van alle knelpunten groter in het openbaar onderwijs, met 

uitzondering van de knelpunten die zijn ontstaan door de WWZ. Opvallend is dat  nog 23% 

van de schoolleiders in het openbaar onderwijs de ketenbepaling van de WWZ als knelpunt 

noemt, terwijl de WWZ niet van toepassing is op het openbaar onderwijs. 

 

Zowel schoolleiders als schoolbestuurders zien het tekort aan vervangers als het 

belangrijkste knelpunt bij vervanging. Daarbij valt op dat de problemen m.b.t. de 

beschikbaarheid van een vervanger in het team en de onbekendheid van de vervanger met de 

school in het openbaar onderwijs duidelijk hoger scoren dan in het bijzonder onderwijs. Dat 

zou samen kunnen hangen met het feit dat in het bijzonder onderwijs meer gebruik wordt 

gemaakt van vervanging binnen het team en vaste vervangers, terwijl in het openbaar 

onderwijs meer gewerkt wordt met vervangers uit een vervangingspool of RTC. Vervangers uit 

een vervangingspool of RTC zijn minder bekend met de school. In de interviews is regelmatig 

aangegeven dat vervangers voor kortdurend verzuim via vervangingspools of RTC’s moeilijk 

te krijgen zijn. Voor het bijzonder onderwijs vormen de complexiteit van de WWZ en de 

daarmee samenhangende administratieve lasten een belangrijk knelpunt, dat op de tweede 

plaats van de top 5 staat. Volgens schoolbestuurders in het bijzonder onderwijs is de WWZ 

bijna net zo’n groot probleem als de beschikbaarheid van vervangers. Daarmee 

samenhangend zien bestuurders uit het bijzonder onderwijs de administratieve lasten als 

gevolg van vervanging als een veel groter probleem dan bestuurders in het openbaar 

onderwijs. Opvallend is verder dat schoolbestuurders minder ervaren dat ze niet kunnen 

sturen op vervanging dan schoolleiders.  

 

Of er sprake is van een groei- of krimpregio heeft enige impact op de ervaring van de 

knelpunten. Schoolleiders in krimpregio’s geven aan dat ze minder goed kunnen sturen op 

vervanging en ze dat er minder mogelijkheden zijn tot vervanging binnen het team. 

Schoolleiders en bestuurders in krimpregio’s geven aan dat ze minder flexibiliteit hebben bij 

vervanging en noemen vaker als antwoord dat onvoldoende vervangers beschikbaar zijn. 
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Kortom: de problemen zijn in krimpregio’s vergelijkbaar met regio’s met een stabiel 

inwoneraantal of groeiregio’s, maar de problematiek is in krimpregio’s wel scherper. 

 

De omvang van het schoolbestuur heeft enig effect op de knelpunten. Kleine besturen kunnen 

minder goed sturen op vervanging en geven aan dat er vaker onvoldoende vervangers zijn, 

zowel binnen het team als in het algemeen. Ook hebben zij meer last van de WWZ. 

4.4 Conclusies 

95% van de besturen voor bijzonder onderwijs heeft afspraken gemaakt over vervanging. Dat 

geldt ook voor 97% van de besturen voor openbaar onderwijs. Van de leerkrachten is 14% niet 

op de hoogte of er afspraken over vervanging zijn gemaakt. 

 

De top 5 van maatregelen die volgens schoolleiders en schoolbestuurders genomen worden 

voor vervanging van een afwezige leerkracht bestaat uit:  

1. Inzet van een vervanger uit de vervangingspool of de RTC. 

2. Vervanging door een andere leerkracht uit het team.  

3. Tijdelijke uitbreiding van de aanstelling van een parttimer. 

4. Vervanging door een vaste vervanger. 

5. Een vervanger met een tijdelijke overeenkomst.  

Daarnaast geven schoolleiders aan dat er op relatief grote schaal groepen worden 

opgesplitst. 

 

In het openbaar onderwijs wordt meer gebruik gemaakt van inzet van vervangers uit de 

vervangingspool of de RTC en van vervangers met een tijdelijke overeenkomst. In het 

bijzonder onderwijs wordt meer gebruik gemaakt van vervanging door een andere leerkracht 

binnen het schoolteam of een vervanger met een vaste aanstelling op bestuursniveau. Deze 

verschillen kunnen er op duiden dat het bijzonder onderwijs meer belang hecht aan 

vervangers die de identiteit van de school onderschrijven.  

 

In krimpregio’s wordt veel meer gebruik gemaakt van de RTC of vervangingspool, meer van 

vervanging door een vervanger met een tijdelijke overeenkomst en iets meer van parttimers.   

 

Bij grote besturen wordt veel meer gebruik gemaakt van de RTC of de vervangingspool en 

meer van vervanging door een parttimer, een vaste vervanger en vervangers met een 

tijdelijke overeenkomst. 

 

De in de cao geïntroduceerde nieuwe contractvormen (min-max-contracten en 

bindingscontracten) komen niet voor bij de top 5 van maatregelen.  Dat kan het gevolg zijn 

van de korte tijd dat deze maatregelen bestaan waarbij bovendien een deel van deze periode 

de ketenbepaling buiten werking is geplaatst. Andere mogelijke verklaring is dat deze 

contractvormen onvoldoende aantrekkelijk zijn.  

 

60% van de schoolbestuurders en 57% van de schoolleiders voor bijzonder 0nderwijs geeft 

aan dat gebruik gemaakt is van de mogelijkheden van de tijdelijke buitenwerkingstelling van 
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de ketenbepaling door vervangers aan te nemen op kortdurende contracten. Van de 

maatregel is dus, zeker gezien de korte periode waar die betrekking op had, op grote schaal 

gebruik gemaakt. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de maatregel voorziet in een 

behoefte.  

 

Er is geen eenduidige relatie tussen demografische kenmerken en gebruik van de 

mogelijkheden die de buitenwerkingstelling van de ketenbepaling biedt. Grote 

schoolbesturen maken meer gebruik van deze mogelijkheden dan kleine schoolbesturen 

(57% versus 47%). 

 

Als de belangrijkste knelpunten op het gebied van vervanging worden genoemd: 

- Er zijn onvoldoende vervangers voor kortdurend verzuim. 

- Onvoldoende mogelijkheden om te sturen op vervanging. 

- De ketenbepaling en de nieuwe contractvormen uit de cao (te complex en te veel 

administratieve lasten). 

- Te weinig vervangers in het team. 

 

Volgens schoolleiders is de omvang van alle knelpunten hoger  het openbaar onderwijs, met 

uitzondering van de knelpunten die zijn ontstaan door de WWZ.  

 

Zowel schoolleiders als schoolbestuurders zien het gebrek aan vervangers als het 

belangrijkste knelpunt bij vervanging. Daarbij valt op dat de problemen m.b.t. de 

beschikbaarheid van een vervanger in het team en de onbekendheid van de vervanger met de 

school het openbaar onderwijs duidelijk hoger scoren dan in het bijzonder onderwijs. Dat zou 

samen kunnen hangen met het feit dat in het bijzonder onderwijs meer gebruik wordt 

gemaakt van vervanging binnen het team en vaste vervangers, terwijl in het openbaar 

onderwijs meer gewerkt wordt met vervangers uit een vervangingspool of RTC. Vervangers uit 

een vervangingspool of RTC zijn minder bekend met de school en via de vervangingspools of 

RTC’s zijn vervangers voor kortdurend verzuim moeilijk te krijgen. Voor het bijzonder 

onderwijs vormen de complexiteit van de WWZ en de daarmee samenhangende 

administratieve lasten een belangrijk knelpunt, dat op de tweede plaats van de top 5 staat. 

Daarmee samenhangend zien bestuurders uit het bijzonder onderwijs de administratieve 

lasten als gevolg van vervanging als een veel groter probleem dan bestuurders in het 

openbaar onderwijs.  

. 

Of er sprake is van een groei- of krimpregio heeft enige impact op de knelpunten. De 

problemen zijn in krimpregio’s vergelijkbaar met regio’s met een stabiel inwoneraantal of 

groeiregio’s, maar de problematiek is in krimpregio’s wel scherper. De omvang van het 

schoolbestuur heeft eveneens enig effect op de knelpunten. Kleine besturen kunnen minder 

goed sturen op vervanging en geven aan dat er vaker onvoldoende vervangers zijn, zowel 

binnen het team als in het algemeen. Ook hebben zij meer last van de WWZ. 

 

Schoolleiders en schoolbestuurders hebben veel kritiek op de Wet werk en zekerheid, die 

wordt gezien als belemmering bij vervanging. De WWZ wordt gezien als te complex en als 

verzwaring van de administratieve werkzaamheden. 
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5 5. HR-beleid 

In de evaluatie is ook gevraagd naar andere afspraken uit de CAO en de mate waarin zij 

bijdragen aan het beheersbaar houden van de werkdruk. Daarbij is specifiek gekeken naar de 

gesprekkencyclus, professionalisering en professionele ontwikkeling. 

Gesprekkencyclus 

 

De meeste scholen hebben een duidelijk beleid voor de gesprekkencyclus, waarbij er sprake 

is van een startgesprek, waarin het POP wordt besproken en ontwikkelafspraken worden 

gemaakt, een voortgangs- of functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek. Naast deze 

gesprekken vindt er voor het eind van het schooljaar een gesprek plaats over de taken voor 

het komende schooljaar.  

 

Figuur 33: wordt er jaarlijks een functioneringsgesprek met medewerkers gevoerd?  
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Figuur 34: wordt er tenminste eens per drie jaar een beoordelingsgesprek met medewerkers gevoerd? 

 

 

74% van de leerkrachten geeft aan jaarlijks een functioneringsgesprek te hebben. Volgens 

schoolleiders en schoolbestuurders is dit percentage zo’n 10% hoger. 79% van de 

leerkrachten geeft aan tenminste eens in de drie jaar een beoordelingsgesprek te hebben. 

Volgens schoolleiders is dit percentage zo’n 10% hoger. Het verschil kan er op duiden dat de 

gesprekken niet als formele functionerings- en beoordelingsgesprekken herkend zijn of dat 

de resultaten niet zijn vastgelegd. 

 

Figuur 35: waarover worden met de medewerkers afspraken gemaakt in de 

Functionerings- en beoordelingsgesprekken? 

 

 

 

In de gesprekken komen de volgende elementen aan de orde: taakbeleid, taaknormering, 

professionalisering van het team, professionele ontwikkeling van de individuele leerkracht, 

duurzame inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling. Er worden vooral afspraken gemaakt over 

professionele ontwikkeling (volgens 84% van de leerkrachten), taken (volgens 64% van de 

leerkrachten) en loopbaanontwikkeling (volgens 55% van de leerkrachten). Over duurzame 

inzetbaarheid, het aantal uren per taak en professionalisering van het team worden veel 
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minder vaak afspraken gemaakt. Over het aantal uren per taak worden de afspraken meestal 

niet gemaakt in de functionerings- of beoordelingsgesprekken, maar in het gesprek aan het 

eind van het schooljaar over de taken voor het komende schooljaar. Opvallend is dat bij veel 

onderwerpen het percentage schoolleiders dat vindt dat er afspraken gemaakt zijn zo’n 20% 

hoger ligt dan het percentage leerkrachten. Dat wijst er op dat afspraken niet duidelijk 

gemaakt zijn of niet als zodanig beleefd of herkend zijn door leerkrachten. Dit betekent dat 

verdere professionalisering van de gesprekkencyclus gewenst is. Dat moet er toe leiden dat 

het voor de deelnemers aan de gesprekken helder is dat er sprake is van een start-, 

functionerings- of beoordelingsgesprek, dat systematisch aandacht wordt besteed aan de in 

de cao genoemde onderwerpen en dat er duidelijke afspraken over deze onderwerpen 

worden gemaakt die helder worden vastgelegd. 

 

De oordelen over de gesprekkencyclus zijn positief en veel positiever dan de oordelen over de 

vraag of afspraken over maatregelen om de werkdruk te beheersen in goed overleg met de 

leerkracht worden gemaakt of dat de invoering van de 40-urige werkweek (zoals besproken in 

hoofdstuk 3) heeft bijgedragen aan het voeren van het gesprek over taken en tijdsbesteding. 

Dit lijkt er op te duiden dat leerkrachten het overleg met hun leidinggevende als positief 

beoordelen, maar een ander beeld hebben bij de oorsprong of de doelstelling van het 

gesprek. Het kan er op duiden dat leerkrachten in het verleden reeds een goed overleg binnen 

de school ervaarde dat met de komst van de 40-urige werkweek niet gewijzigd is. En het kan 

betekenen dat ten aanzien van het beheersbaar houden van de werkdruk de leerkrachten van 

mening zijn dat niet de schoolleider, maar het schoolbestuur of de overheid op dit gebied 

maatregelen moet nemen. 

Professionele ontwikkeling en professionalisering 

 

In de cao zijn afspraken opgenomen over professionalisering en professionele ontwikkeling. 

Voor professionele ontwikkeling zijn 2 uur per week opgenomen die voor individuele 

ontwikkeling aangewend kunnen worden. Professionalisering betreft de gezamenlijke 

ontwikkeling binnen de school. Deze is niet nader genormeerd in de cao. 

 

Volgens 60% van de leerkrachten wordt bij het maken van afspraken over professionele 

ontwikkeling goed rekening gehouden met de belangen van leerkrachten. Volgens 14% van 

de leerkrachten is dat niet het geval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UP92  50 

Figuur 36: wordt bij het maken van afspraken over professionele ontwikkeling goed rekening gehouden 

met de belangen van leerkrachten? 

 

 

 

Op de vraag of er op school voldoende mogelijkheden zijn voor professionele ontwikkeling 

zijn de percentages vergelijkbaar. Hier lopen de percentages in de antwoorden van 

leerkrachten, schoolleiders en schoolbestuurders maar weinig uit elkaar. 

 

Figuur 37: zijn er op mijn school voldoende mogelijkheden voor professionele ontwikkeling? 

 

 

Effect op werkdruk 

 

Afspraken over taakbeleid, taaknormering, professionele ontwikkeling en professionalisering, 

duurzame inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling kunnen bijdragen aan het beheersbaar 

houden van de werkdruk, vooral door het vergroten van de regelruimte van de leerkracht. Op 

basis van de antwoorden uit de enquête hebben we gekeken of er een relatie is tussen het 

oordeel over de vraag of er voldoende mogelijkheden zijn voor professionele ontwikkeling en 

het oordeel over de vraag in welke mate werkdruk wordt ervaren. In het onderstaande tabel 

is deze relatie in kaart gebracht op basis van de enquête van de medewerkers door de 

groepsgrootte percentueel weer te geven in een matrix van negen groepen. 
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Tabel 5: Matrix populatie mogelijkheden voor professionele ontwikkeling i.r.t. oordeel over werkdruk  

 

  Beoordeling mogelijkheden professionele ontwikkeling 

 

 

 

Ervaren 

werkdruk 

 

 Negatief Neutraal Positief 

Negatief 17% 19% 54% 

Neutraal 1% 2% 6% 

Positief 0% 0% 1% 

 

De bovenstaande matrix geeft aan dat er een ongelijke verdeling van de populatie 

medewerkers is in de relatie tussen de ervaren werkdruk en de beoordelingen van de 

mogelijkheden voor professionele ontwikkeling. Medewerkers zijn in grote mate negatief over 

de ervaren werkdruk (men ervaart deze als hoog) en zijn overwegend positief over de 

mogelijkheden voor professionele ontwikkeling binnen de school. Gezien de nadrukkelijke 

voorkeuren bij beide vragen is er geen sprake van een relatie tussen beide variabelen. 

 

Voor de andere onderwerpen op het gebied van HR-beleid was op basis van de uitkomsten 

van de enquête niet te bepalen of er een relatie was met het oordeel over werkdruk. 

Conclusies 

 

Op een ruime meerderheid van de scholen wordt met medewerkers jaarlijks een 

functioneringsgesprek gevoerd en tenminste eens per drie jaar een beoordelingsgesprek. 

Volgens 74% van de leerkrachten is dat het geval. Volgens schoolleiders ligt dit percentage 

zo’n 10% hoger. Er worden vooral afspraken gemaakt over professionele ontwikkeling 

(volgens 84% van de leerkrachten), taken (volgens 64% van de leerkrachten) en 

loopbaanontwikkeling (volgens 55% van de leerkrachten). Over duurzame inzetbaarheid, het 

aantal uren per taak en professionalisering van het team worden veel minder vaak afspraken 

gemaakt. Bij veel onderwerpen ligt het percentage schoolleiders dat vindt dat er afspraken 

gemaakt zijn zo’n 20% hoger dan het percentage leerkrachten.  

 

De verschillen in de antwoorden tussen leerkrachten en schoolleiders kunnen er op duiden 

dat de gesprekken niet als formele functionerings- en beoordelingsgesprekken herkend zijn, 

dat er geen duidelijke afspraken gemaakt zijn of dat deze door leerkrachten niet als zodanig 

herkend of beleefd zijn en/of dat de resultaten van de gesprekken niet goed zijn vastgelegd. 

Dit betekent dat verdere professionalisering van de gesprekkencyclus gewenst is. Dat moet er 

toe leiden dat het voor de deelnemers aan de gesprekken helder is dat er sprake is van een 

start-, functionerings- of beoordelingsgesprek, dat systematisch aandacht wordt besteed aan 

de in de cao genoemde onderwerpen en dat er duidelijke afspraken over deze onderwerpen 

worden gemaakt die helder worden vastgelegd. 

 

Volgens 60% van de leerkrachten wordt bij het maken van afspraken over professionele 

ontwikkeling goed rekening gehouden met de belangen van leerkrachten. Volgens 14% van 

de leerkrachten is dat niet het geval. 
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De oordelen over de gesprekkencyclus zijn veel positiever dan de oordelen over de vraag of 

afspraken over maatregelen om de werkdruk te beheersen in goed overleg met de werknemer 

worden gemaakt. Dit lijkt er op te duiden dat leerkrachten het overleg met hun 

leidinggevende als positief beoordelen, maar dat ze vinden dat de schoolleider en het 

schoolbestuur vervolgens geen adequate maatregelen nemen of kunnen nemen om de 

werkdruk beheersbaar te houden. Dar kan er op duiden dat leerkrachten vinden dat niet de 

schoolleider, maar het schoolbestuur of de overheid op dit gebied maatregelen moet nemen. 

 

Er is geen relatie tussen het oordeel over de vraag of er voldoende mogelijkheden zijn voor 

professionele ontwikkeling en het oordeel over de vraag in welke mate werkdruk wordt 

ervaren. De populatie was hierbij voor beide vragen te zeer geconcentreerd.  
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6 6. Beantwoording onderzoeksvragen 

Vraagstelling 

 

Het onderzoek is gericht op de volgende vragen:  

- Op welke wijze wordt door de scholen invulling gegeven aan de 40-urige werkweek en 

welke gevolgen heeft dit voor de organisatie van het werk en de werkdruk? 

- Op welke wijze geven scholen invulling aan vervangingsbeleid, welke knelpunten komen 

voor en hoe gaan scholen daar mee om? 

- Op welke wijze wordt HR-beleid in scholen voor primair onderwijs vormgegeven en 

uitgevoerd? 

Op welke wijze wordt door de scholen invulling gegeven aan de 40-urige werkweek en 

welke gevolgen heeft dit voor de organisatie van het werk en de werkdruk? 

 

Keuze model 

 

Bij de invoering van de 40-urige werkweek heeft 54% van de besturen gekozen voor het 

overlegmodel en 32% van de besturen voor het basismodel. Dit percentage is voor het 

openbaar en bijzonder onderwijs ongeveer gelijk. Volgens de schoolleiders hanteert 85% van 

de scholen in het openbaar onderwijs het overlegmodel en 15% het basismodel. Dat kan 

betekenen dat vooral grote openbare schoolbesturen hebben gekozen voor het 

overlegmodel, of dat op het niveau van de individuele school andere keuzes gemaakt zijn dan 

op bestuursniveau.  

 

Invoering overlegmodel 

 

Bij de keuze voor de invoering van het overlegmodel heeft de PGMR instemmingsrecht. Bij 

circa 90% van de besturen die hebben gekozen voor het overlegmodel is dat ook 

daadwerkelijk het geval geweest. Scholen die het overlegmodel hanteren moeten een 

invoeringsplan opstellen, waarin de afspraken zijn opgenomen over de werkzaamheden 

binnen de school, de verdeling van die werkzaamheden over de beschikbare tijd, de taken die 

onder de opslagfactor vallen en het beleid op basis waarvan de individuele opslagfactor 

wordt toegekend. Voor invoering van het overlegmodel is instemming van de PMR en een 

meerderheid van het personeel op het invoeringsplan vereist. Van de scholen die het 

overlegmodel hanteren heeft ongeveer 2/3 een invoeringsplan gemaakt. In tussen de 50 en 

60% van de scholen die het overlegmodel hanteren, heeft het team gestemd over het 

invoeringsplan. In de invoeringsplannen zijn de elementen uit de cao in meer of mindere 

mate opgenomen. Conclusie is dat tussen de 30 en 40% van de scholen die hebben gekozen 

voor het overlegmodel niet voldoet niet aan de afspraken uit de cao over het invoeringsplan. 
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Gevolgen voor werkdruk en organisatie van het werk 

 

De invoering van de 40-urige werkweek was bedoeld om de werkdruk beheersbaar te houden. 

Het eerste doel was inzicht bieden in het aantal uren dat leerkrachten in de praktijk werken 

en waaraan ze hun tijd besteden. Het tweede doel was om op basis van dit inzicht het gesprek 

te voeren over taken en tijdbesteding, tussen individuele leerkrachten en hun 

leidinggevenden en binnen het team. Het derde doel was op basis van dit gesprek afspraken 

te maken en maatregelen te nemen om de taken en de werktijd beter op elkaar af te 

stemmen en het werk beter te organiseren. Uiteindelijk moeten deze doelen leiden tot het 

beter beheersen van de werkdruk. 

 

Op het gebied van het bieden van inzicht in de relatie tussen tijd en taken heeft de invoering 

van de 40-urige werkweek weinig opgeleverd. Volgens 74% van de leerkrachten, 57% van de 

schoolleiders en 51% van de schoolbestuurders heeft de 40-urige werkweek niet geleid tot 

meer duidelijkheid over de taken van leerkrachten. Dat kan komen omdat het gesprek binnen 

de school niet of maar in beperkt mate gevoerd is, of omdat dit inzicht er al was voor de 

invoering van de 40-urige werkweek. Bij het antwoord op deze vraag was er geen significant 

verschil tussen scholen die het overlegmodel hanteren en scholen die het basismodel 

hanteren. 

 

Op het gebied van het gesprek over de verhouding tussen taken en de beschikbare tijd 

verschillen de verschillen de groepen respondenten. Volgens de meerderheid van de 

schoolleiders en schoolbestuurders (respectievelijk 55 en 60%) heeft de 40-urige werkweek 

bijgedragen aan dit gesprek. Van de leerkrachten vindt maar 29% dat dit het geval is en is 

48% het hier niet mee eens. Van de leerkrachten is bovendien 43% het oneens met de stelling 

dat afspraken over de maatregelen om de werkdruk beheersbaar te houden in goed overleg 

met werknemers worden gemaakt. Slechts 30% vindt dat dit wel het geval is. Het overgrote 

deel van de schoolleiders (78%) en schoolbestuurders (82%) vindt dat deze afspraken in goed 

overleg met de leerkrachten gemaakt worden. Ook bij deze vragen was er geen significant 

verschil tussen de antwoorden van scholen die het overlegmodel hanteren en scholen die het 

basismodel hanteren. 

 

De invoering van de 40-urige werkweek heeft volgens de respondenten niet geleid tot het 

beter organiseren van de taken binnen de school, het beter spreiden van taken over de tijd of 

uitbreiding van de mogelijkheden voor maatwerk en flexibiliteit in de verdeling van taken. De 

40-urige werkweek lijkt niet te leiden tot als effectief ervaren maatregelen om de werkdruk te 

beheersen. Mogelijk heeft de invoering van de 40-urige werkweek (nog) niet geleid tot het 

nemen van (aanvullende) maatregelen. Ook kan het zo zijn dat de maatregelen die genomen 

zijn door leerkrachten als ontoereikend worden ervaren. Een derde mogelijke verklaring is dat 

er door de respondenten geen relatie wordt gelegd tussen de maatregelen en de invoering 

van de 40-urige werkweek. Een laatste mogelijke verklaring is dat respondenten vinden dat 

de invoering van de 40-urige werkweek weinig toegevoegde waarde heeft gehad ten opzichte 

van een situatie waarin er al vrijheid bestond en er al maatregelen werden getroffen om de 

werkdruk te beheersen en flexibiliteit te bevorderen. 

 

Volgens een ruime meerderheid van de respondenten (82% van de leerkrachten, 78% van de 

schoolleiders en 66% van de schoolbestuurders) heeft de invoering van de 40-urige werkweek 

(nog) niet geleid tot beheersing van de werkdruk.  

 

De keuze tussen basismodel en overlegmodel is nergens van wezenlijke invloed op de 

oordelen van de verschillende groepen respondenten. Dat roept de vraag op in hoeverre de 
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afspraken uit de cao en het onderscheid tussen beide modellen invloed hebben op de praktijk 

in de scholen. Als in de teams of tussen de leidinggevende en de individuele leerkrachten al 

werd gesproken over oorzaken van werkdruk en maatregelen om deze te beheersen, is de 

impact van de invoering van de 40-urige werkweek beperkt. Voor zover dit gesprek voorheen 

niet of maar in beperkte mate plaatsvond, is het de vraag of de invoering van de 40-urige 

werkweek er toe heeft geleid dat het gesprek over werkdruk en maatregelen om die te 

beheersen wel plaatsvindt. De voorschriften en procedures uit de cao leiden tot extra werk 

voor schoolbesturen, schoolleiders en leerkrachten, terwijl zij de 40-urige werkweek niet 

ervaren als bijdrage aan beheersing van de werkdruk. Dat suggereert dat de manier waarop 

de 40-urige werkweek is vormgegeven naar het oordeel van leerkrachten, schoolleiders en 

schoolbesturen niet aansluit bij de praktijk binnen de scholen. Dat kan het gevolg zijn van de 

afspraken die aan de cao-tafel zijn gemaakt, van de manier waarop schoolbesturen en 

scholen deze afspraken invullen of van de manier waarop ze denken dat die afspraken 

moeten worden ingevuld. 

 

Op welke wijze geven scholen invulling aan vervangingsbeleid, welke knelpunten 

komen voor en hoe gaan scholen daar mee om? 

 

Invulling vervangingsbeleid 

 

De top 5 van maatregelen die volgens schoolleiders en schoolbestuurders genomen worden 

voor vervanging van een afwezige leerkracht bestaat uit:  

1. Inzet van een vervanger uit de vervangingspool of de RTC. 

2. Vervanging door een andere leerkracht uit het team.  

3. Tijdelijke uitbreiding van de aanstelling van een parttimer. 

4. Vervanging door een vaste vervanger. 

5. Een vervanger met een tijdelijke overeenkomst.  

Daarnaast geven schoolleiders aan dat er op relatief grote schaal groepen worden 

opgesplitst. 

 

In het openbaar onderwijs wordt meer gebruik gemaakt van inzet van vervangers uit de 

vervangingspool of de RTC en van vervangers met een tijdelijke overeenkomst. In het 

bijzonder onderwijs wordt meer gebruik gemaakt van vervanging door een andere leerkracht 

binnen het schoolteam of een vervanger met een vaste aanstelling op bestuursniveau. Deze 

verschillen kunnen er op duiden dat het bijzonder onderwijs meer belang hecht aan 

vervangers die de identiteit van de school onderschrijven. De oordelen van scholleiders en 

schoolbestuurders lopen op onderdelen uiteen. Dat kan wijzen op de rol van beiden bij 

vervanging. Bij vervanging door een andere leerkracht uit het team en bij opsplitsing van 

groepen zijn schoolbesturen niet betrokken. Bij vervanging waarbij contracten met externe 

partijen gesloten worden, zoals inzet van een vervanger uit een vervangingspool of RTC, zijn 

schoolleiders mogelijk minder betrokken. 

 

In krimpregio’s wordt volgens schoolbestuurders veel meer gebruik gemaakt van de RTC of 

vervangingspool, meer van vervanging door een vervanger met een tijdelijke overeenkomst 

en iets meer van inzet van parttimers voor vervanging.   

 

Bij grote besturen wordt veel mee gebruik gemaakt van de RTC of de vervangingspool en 

meer van vervanging door een parttimer, een vaste vervanger en vervangers met een 

tijdelijke overeenkomst. 

 

Toepassing afspraken cao 
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In de CAO 2016-2017 zijn nieuwe afspraken vastgelegd voor het vervangingsbeleid als gevolg 

van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Het bijzonder onderwijs valt onder de WWZ, 

het openbaar onderwijs niet. Daarbij zijn in de CAO ook afspraken gemaakt over nieuwe 

contractvormen voor vervanging, die onder bepaalde voorwaarden toegestaan zijn.  

 

95% van de besturen voor bijzonder onderwijs heeft afspraken gemaakt over vervanging. Van 

de besturen voor openbaar onderwijs betreft dit  97%.  

 

De in de cao geïntroduceerde nieuwe contractvormen (min-max-contracten en 

bindingscontracten) komen niet voor bij de top 5 van maatregelen. Dat kan het gevolg zijn 

van de korte tijd dat deze maatregelen bestaan waarbij bovendien een deel van deze periode 

de ketenbepaling buiten werking is geplaatst. Andere mogelijke verklaring is dat deze 

contractvormen onvoldoende aantrekkelijk zijn dan wel gebonden zijn aan te strikte 

voorwaarden of dat de administratieve lasten als te hoog worden ervaren.  

 

Naar aanleiding van de verkenning van Jacques Tichelaar is de ketenbepaling tijdelijk buiten 

werking gesteld, waardoor scholen c.q. schoolbesturen meer mogelijkheden hadden om 

korte vervangingscontracten aan te gaan. 46% van de schoolbestuurders en 39% van de 

schoolleiders voor bijzonder 0nderwijs geeft aan dat gebruik gemaakt is van de 

mogelijkheden van de tijdelijke buitenwerkingstelling van de ketenbepaling door vervangers 

aan te nemen op kortdurende contracten. Van de maatregel is dus, zeker gezien de korte 

periode waar die betrekking op had, op grote schaal gebruik gemaakt. Daaruit kan worden 

geconcludeerd dat de maatregel voorziet in een behoefte.  

 

Er is geen eenduidige relatie tussen demografie en gebruik van de mogelijkheden die de 

buitenwerkingstelling van de ketenbepaling biedt. Grote schoolbesturen maken meer gebruik 

van de mogelijkheden van de tijdelijke buitenwerkingstelling van de ketenbepaling door 

vervangers aan te nemen op kortdurende contracten dan kleine schoolbesturen (57% versus 

47%). 

 

Knelpunten vervangingsbeleid 

 

Als de belangrijkste knelpunten op het gebied van vervanging worden genoemd: 

- Er zijn onvoldoende vervangers voor kortdurend verzuim. 

- Onvoldoende mogelijkheden om te sturen op vervanging. 

- De ketenbepaling en de nieuwe contractvormen uit de cao (te complex en te veel 

administratieve lasten). 

- Te weinig vervangers in het team. 

 

Volgens schoolleiders is de omvang van alle knelpunten hoger in het openbaar onderwijs, 

met uitzondering van de knelpunten die zijn ontstaan door de WWZ.  

 

Zowel schoolleiders als schoolbestuurders zien het gebrek aan vervangers als het 

belangrijkste knelpunt bij vervanging. Daarbij valt op dat de problemen m.b.t. de 

beschikbaarheid van een vervanger in het team en de onbekendheid van de vervanger met de 

school het openbaar onderwijs duidelijk hoger scoren dan in het bijzonder onderwijs. Dat zou 

samen kunnen hangen met het feit dat in het bijzonder onderwijs meer gebruik wordt 

gemaakt van vervanging binnen het team en vaste vervangers, terwijl in het openbaar 

onderwijs meer gewerkt wordt met vervangers uit een vervangingspool of RTC. Vervangers uit 

een vervangingspool of RTC zijn minder bekend met de school en via de vervangingspools of 
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RTC’s zijn vangers voor kortdurend verzuim moeilijk te krijgen. Voor het bijzonder onderwijs 

vormen de eisen van de ketenbepaling uit de WWZ een belangrijk knelpunt, dat op de tweede 

plaats van de top 5 staat. Daarmee samenhangend zien bestuurders uit het bijzonder 

onderwijs de administratieve lasten als gevolg van vervanging als een veel groter probleem 

dan bestuurders in het openbaar onderwijs.  

. 

Of er sprake is van een groei- of krimpregio heeft enige impact op de knelpunten. De 

problemen zijn in krimpregio’s vergelijkbaar met regio’s met een stabiel inwoneraantal of 

groeiregio’s, maar de problematiek is in krimpregio’s wel scherper. De omvang van het 

schoolbestuur heeft ook enig effect op de knelpunten. Kleine besturen kunnen minder goed 

sturen op vervanging en geven aan dat er vaker onvoldoende vervangers zijn, zowel binnen 

het team als in het algemeen. Ook hebben zij meer last van de WWZ. 

 

Schoolleiders en schoolbestuurders hebben veel kritiek op de WWZ, die wordt gezien als 

belemmering bij vervanging. Dat betreft zowel de ketenbepaling als de contractvormen. De 

WWZ wordt gezien als te complex en als verzwaring van de administratieve werkzaamheden. 

 

Op welke wijze wordt HR-beleid in scholen voor primair onderwijs vormgegeven en 

uitgevoerd? 

 

In de evaluatie is ook gekeken naar het bredere HR-beleid in de scholen en de impact daarvan 

op beheersing van de werkdruk. In overleg met de opdrachtgevers is ten aanzien van het HR-

beleid de nadruk gelegd op de gesprekkencyclus, professionalisering en professionele 

ontwikkeling. 

 

Op een ruime meerderheid van de scholen wordt met medewerkers jaarlijks een 

functioneringsgesprek gevoerd en tenminste eens per drie jaar een beoordelingsgesprek. 

Volgens 74% van de leerkrachten is dat het geval. Volgens schoolleiders ligt dit percentage 

zo’n 10% hoger. Er worden vooral afspraken gemaakt over professionele ontwikkeling 

(volgens 84% van de leerkrachten), taken (volgens 64% van de leerkrachten) en 

loopbaanontwikkeling (volgens 55% van de leerkrachten). Over duurzame inzetbaarheid, het 

aantal uren per taak en professionalisering van het team worden veel minder vaak afspraken 

gemaakt. Bij veel onderwerpen ligt het percentage schoolleiders dat vindt dat er afspraken 

gemaakt zijn zo’n 20% hoger dan het percentage leerkrachten.  

 

De verschillen in de antwoorden tussen leerkrachten en schoolleiders kunnen er op duiden 

dat de gesprekken niet als formele functionerings- en beoordelingsgesprekken herkend zijn, 

dat er geen duidelijke afspraken gemaakt zijn of dat deze door leerkrachten niet als zodanig 

herkend of beleefd zijn en/of dat de resultaten van de gesprekken niet goed zijn vastgelegd. 

Dit betekent dat verdere professionalisering van de gesprekkencyclus gewenst is. Dat moet er 

toe leiden dat het voor de deelnemers aan de gesprekken helder is dat er sprake is van een 

start-, functionerings- of beoordelingsgesprek, dat systematisch aandacht wordt besteed aan 

de in de cao genoemde onderwerpen en dat er duidelijke afspraken over deze onderwerpen 

worden gemaakt die helder worden vastgelegd. 

 

Volgens 60% van de leerkrachten wordt bij het maken van afspraken over professionele 

ontwikkeling goed rekening gehouden met de belangen van leerkrachten. Volgens 14% van 

de leerkrachten is dat niet het geval. 
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De oordelen over de gesprekkencyclus zijn veel positiever dan de oordelen over de vraag of 

afspraken over maatregelen om de werkdruk te beheersen in goed overleg met de werknemer 

worden gemaakt. Dit lijkt er op te duiden dat leerkrachten het overleg met hun 

leidinggevende als positief beoordelen, maar dat ze vinden dat de schoolleider en het 

schoolbestuur vervolgens geen adequate maatregelen nemen of kunnen nemen om de 

werkdruk beheersbaar te houden. Dat kan er op duiden dat leerkrachten vinden dat niet de 

schoolleider, maar het schoolbestuur of de overheid op dit gebied maatregelen moet nemen. 


