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Checklist voor het opstellen van het 
werkverdelingsplan:

✓	Zijn de gesprekken inderdaad gestart in februari or maart?
✓	 	Zijn alle benodigde documenten bij de hand, zoals het formatiebeleid, 

het vervangingsbeleid (in het bijzonder onderwijs) en het beleid voor 
startende leerkrachten?

✓		 	Let er op dat het werkverdelingsplan gevolgen heeft voor andere 
beleidsdocumenten (zoals een nascholingsplan of het schoolplan). Die 
documenten moeten worden aangepast.

✓			 	Hoe wordt bepaald dat er in het team voldoende draagvlak is voor het 
werkverdelingsplan?

✓		 	Komen de volgende onderwerpen inderdaad terug in het 
werkverdelingsplan?

 •  De verdeling van de te geven lessen en groepen over de individuele 
teamleden.

 •  Welke taken worden uitgevoerd en de tijd en verdeling daarvan binnen 
de gestelde kaders.

 •  De verhouding tussen lesgevende taken en overige taken.
 •  De tijd die leraren nodig hebben voor het voor- en nawerk van de lessen.
 •  De tijd die onderwijsondersteunend personeel nodig heeft voor het 

werk binnen en buiten de klas.
 •  De momenten waarop er op school door werknemers pauze wordt 

genoten.
 •  De momenten waarop het team vindt dat werknemers aanwezig 

moeten zijn op school.
 •  De besteding van de werkdrukmiddelen.
 •  Indien van toepassing: de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 

kaders voor vervangingsbeleid bij de werkgever. 

Medezeggenschap

Meer informatie en ondersteuning?
Onze mr-deskundigen kunnen je alles vertellen over dit onderwerp. 
Maak gebruik van ons aanbod aan advies en scholing voor 
medezeggenschapsraden, of sluit een mr-servicepakket af. Met zo’n 
pakket krijg je onbeperkt toegang tot de mr-helpdesk en heb je 
daarnaast recht op vier uur gratis advisering. Kijk voor meer informatie op 
aobmedezeggenschap.nl of bel ons op 0900- 463 62 62
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In de cao primair onderwijs heeft 
het team meer inspraak gekregen 
bij het verdelen van het werk op de 
basisschool. 

In een werkverdelingsplan legt het 
team bijvoorbeeld de verhouding 
tussen lesgevende taken en 
overige taken vast, de tijd voor 
vóór- en nawerk, de pauzes, de 
aanwezigheid op school en de tijd 
binnen en buiten de klas voor het 
onderwijsondersteunend personeel.

Op basis van de gesprekken die 
het team hierover voert maakt 
de schoolleider een concept-
werkverdelingsplan, dat weer wordt 
voorgelegd aan het team. Vervolgens 
wordt het plan voorgelegd aan 
de personeelsgeleding van de 
medezeggenschapsraad, die er 
instemmingrecht op heeft.

 

1   Bewaak het  
proces

De schoolleider initieert het team-
gesprek, bij voorkeur in samenspraak 

met de PMR. Als dat niet gebeurt, ligt 
er een taak voor de PMR. Als PMR wil 
je immers aan het einde van het proces 
alleen instemmen met een plan dat 
gedragen wordt door het team.
Let er als PMR op dat de 
teamgesprekken over de verdeling 
van de taken op school daadwerkelijk 
gevoerd worden, dat de uitkomsten 
daarvan worden vastgelegd, dat 
de directie op basis van deze 
uitkomsten inderdaad een concept-
werkverdelingsplan schrijft en dat 
de directie dit concept-plan weer 
terugkoppelt met het team.

Let ook op het tijdspad: de nieuwe 
werkverdeling geldt met ingang 
van het schooljaar 2019-2020. Om 
het hele team goed mee te nemen 
in de besluitvorming moeten de 
teamgesprekken in februari of maart 
echt van start zijn gegaan.

2     Let op raakvlakken  
met andere plannen

Als PMR heb je een waaier 
aan instemmingsrechten over 
personeelskwesties. Een aantal van 
deze kwesties gaan nu onderdeel 
uitmaken van het werkverdelingsplan, 
een aantal ook juist niet.

Als je als PMR instemt met het 
werkverdelingsplan, is dat ook op 
basis van het instemmingsrecht van 
de PMR over het taakbelastingbeleid. 
Let ook op bijvoorbeeld de 
werktijdenregeling. De WMS legt 
de bevoegdheid hierover bij de MR, 

maar de cao legt deze nu ook bij het 
team. Ondersteun het team op dit 
onderwerp.
Let er ook op dat de regeling voor 
van de pauze- en rusttijden in het 
werkverdelingsplan komt te staan. 
De regels rond pauzes zijn nu 
weliswaar uit de cao gehaald, maar de 
Arbeidstijdenwet geldt nog steeds. 
Dit betekent dat als op een dag 
meer dan 5,5 uur wordt gewerkt, de 
werknemer recht heeft op een pauze 
van minimaal 30 minuten. 

Let ook op het beleid voor de 
taakverlichting en voor de begeleiding 
van startende leerkrachten. Zijn er 
op jouw school hierover afspraken 
gemaakt – bijvoorbeeld dat starters 
extra tijd krijgen voor voor- en 
nawerk - dan moeten deze 
afspraken ook terugkomen 
in het werkverdelingsplan.

Verder worden 
de kaders van de 
personeelsinzet 
(en dus van het 
werkverdelingsplan) 
bepaald door het 

bestuursformatieplan. Dat plan wordt 
op veel scholen pas in mei opgesteld, 
maar dat is te laat om nog als richtlijn 
te kunnen dienen voor de gesprekken 
over het werkverdelingsplan. Vraag 
dus als PMR om een conceptversie 
van het formatieplan, anders staan de 
afspraken uit het werkverdelingsplan 
op drijfzand.

3      
  
Zie het als kans

  Zie het werkverdelingsplan 
als kans om je positie als PMR te 
versterken. Stimuleer je achterban om 
mee te denken over de verdeling van 
het werk in de school en om duidelijke 
wensen en ideeën neer te leggen bij 
de directie. Hoe duidelijker de input 
is die de directie krijgt, hoe meer het 
concept-werkverdelingsplan gedragen 

zal worden door het team. En 
dan kun je als PMR akkoord 
gaan met een doortimmerd 
plan waar het hele team 
achter staat.

Wat is nu de 
rol van de pmr
in dit proces?


