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1 INLEIDING

In dit beleidsstuk zijn keuzes gemaakt voor het taakbeleid van SBO Johan Seckel en (V)SO
Boslust. Dit zijn de scholen voor primair onderwijs, die ressorteren onder het bestuur van stichting
Aquila te Ommen.
In dit beleidsstuk wordt een regeling weergegeven die duidelijkheid verschaft over taakbeleid en
de normjaartaak. Taakbeleid is een instrument om de individuele taakbelasting van iedere
medewerker in beeld te brengen en te regelen. Vanuit de CAO worden hiervoor kaders
aangegeven.
Vanuit de Stichting zijn de organisatiedoelen leidend bij het vormgeven van taakbeleid. Zo worden
de kwaliteiten van de personeelsleden waar mogelijk optimaal tot ontwikkeling gebracht, zodat
iedereen de plaats vindt of krijgt waar hij of zij een bijdrage kan leveren die past bij zijn of haar
capaciteiten en vaardigheden. Vanuit de “Lerende Organisatiegedachte” wil de Stichting steeds
inspelen op een veranderende omgeving in een flexibele en innoverende organisatiecultuur.
Taakbeleid is er op gericht steeds een juiste balans te bieden tussen werk en privé. Zo is het in
ieders belang een evenwichtige spreiding van de op te dragen werkzaamheden en de werkdruk
over het schooljaar te regelen.
Op Stichtingsniveau wordt er naar gestreefd om beleidsafspraken te maken die centraal van
toepassing zijn voor alle scholen. Waar dat niet mogelijk is, door specifieke doelgroepen of andere
CAO, worden op schoolniveau beleidskaders gehanteerd. Deze beleidskaders op schoolniveau zijn
altijd afgeleid van het stichtingsniveau.
Taakbeleid is erop gericht de werkdruk te verminderen en te spreiden. In iedere schoolorganisatie
wordt een professionele cultuur nagestreefd waarbij de werknemers optimaal samenwerken aan
het realiseren van de doelen van de organisatie. Iedere professional neemt verantwoordelijkheid
voor de eigen taken en legt daarover verantwoording af aan de leidinggevende.
Taakbeleid kan gezien worden als een middel om het werkplezier in balans te houden. Het is een
onderdeel van goed personeelsbeleid waar de Stichting zich sterk voor maakt.
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2 TAAKBELEID ALGEMEEN

2.1 WAT IS TAAKBELEID?
Taakbeleid is de kaderstellende formulering met keuzes van bestuur en/of school en afgeleid van
de cao PO over arbeidsduur en formatiebeleid.
Taakbeleid is de optimale afstemming van het werk (de taken) die op school verricht moeten
worden en de beschikbare tijd van het personeel. Het taakbeleid wordt jaarlijks vastgesteld nadat
de taakomvang in de begroting en het bestuursformatieplan zijn vastgesteld.
Bij de taakomvang gaat het enerzijds om de keuzes die gemaakt zijn betreffende de inzet van de
beschikbare middelen en anderzijds om de lopende verplichtingen. Voorts wordt het vastgestelde
takenpakket van de school evenwichtig verdeeld over de functies en de personeelsleden op een
school, rekening houdend met de belastbaarheid van individuele personeelsleden.
Tenslotte maakt de werkgever jaarlijks voor de zomervakantie met het individuele personeelslid
schriftelijk afspraken over het aantal lesuren, lesgebonden en/of behandeltaken, de invulling van
de professionele ontwikkeling, individuele scholingsuren en de invulling van de taken zoals in de
kaders taakbeleid is vastgelegd.

2.2 WAAROM TAAKBELEID?
Het is van belang om gezamenlijk afspraken te maken over het taakbeleid en kaders aan te geven.
De bedoeling is om een kaderstellend taakbeleid vast te stellen voor de scholen binnen de
stichting.

2.3 DOEL TAAKBELEID
Het doel van het taakbeleid is:
het bereiken van onderwijskundige, strategische en organisatorische doelen;
de juiste persoon op de juiste plaats inroosteren;
het werk binnen de school evenredig verdelen.
Het doel van het bovenschools taakbeleid is:
kaders scheppen voor alle scholen en alle personeelsleden;
duidelijkheid scheppen aan alle personeelsleden over hetgeen (minimaal) verwacht wordt;
de eenduidige toepassing van taakbeleid;
een evenwichtige en eenduidige verdeling van taken over de beschikbare personeelsleden;
duidelijkheid bieden aan alle personeelsleden over de uniformiteit in de begrippen van het
taakbeleid;
een duidelijke en eenduidige bepaling van werktijdfactoren en de vaststelling van taken, die
afhankelijk van de functie(categorie) lesuren, lesgebonden uren, professionalisering en
overige uren kunnen omvatten;
afspraken over de aanwezigheid van personeelsleden maken.
Het bovenschools taakbeleid is een gemeenschappelijk kader dat door alle scholen gehanteerd
wordt. De scholen krijgen de ruimte om binnen de vastgestelde kaders een schoolspecifieke
uitvoering aan het beleid te geven. Eén en ander wordt door de directeur in overleg met het team
en de PMR van de school vastgesteld.

2.4 DE ASPECTEN VAN TAAKBELEID
Het taakbeleid kent vier aspecten:
1. de afstemming van het totale takenpakket, de beschikbare financiën en de
personeelsformatie op elkaar; dit is de taakomvang;
2. de evenwichtige verdeling van het takenpakket van de school over de functies en de
personeelsleden; dit is de taakverdeling;
3. het verbeteren van de werksfeer en het verminderen van de ervaren werklast; dit is de
taakbelasting;
4. de zorg voor elk personeelslid; dit is de belastbaarheid.
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2.5 UITGANGSPUNTEN TAAKBELEID
Bij het opstellen van het taakbeleid zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
het taakbeleid voldoet aan de wet- en regelgeving;
het taakbeleid is kaderstellend (met duidelijke kaders op bovenschools niveau, schoolniveau
en individueel niveau);
het taakbeleid geldt voor alle personeelsleden die werkzaam zijn binnen de organisatie;
er wordt rekening gehouden met specifieke doelgroepen, zoals starters en oudere
werknemers;
het taakbeleid dient een bijdrage te leveren aan een goede balans tussen werk en privé;
het zwaartepunt voor het taakbeleid ligt op schoolniveau;
de scholen maken afspraken over de aanwezigheid van het personeelslid voor de tijden van
de lesgevende taak en buiten de lesgevende taak (zoals aanwezigheid bij vergaderingen,
studiedagen, werkgroepen of speciale taken);
wanneer er teveel taken zijn binnen de school of het team ten opzichte van de beschikbare
uren, dienen er keuzes ten aanzien van de taken gemaakt worden;
personeelsleden hebben als werktijdfactor maximaal 1,0000, dus werken 40 uur per week
(alleen in uitzonderlijke gevallen kan hiervan door de directeur worden afgeweken na
overleg met de bestuurder);
voor parttimers gelden alle berekeningen naar rato van de werktijdfactor.

2.6

WERKDRUK

Eén van de belangrijke onderwerpen in de sector onderwijs is werkdruk. Door de hoge werkdruk is
er een hoger verzuim. Middels een aantal onderwerpen die opgenomen zijn in de cao, wil men de
werkdruk bespreekbaar en beheersbaar maken.
Taakbeleid en werkdruk zijn thema’s die heel nauw verband houden. Taakverdeling, taakbelasting
en de belastbaarheid van de werknemer zijn voor een groot deel bepalend in welke mate iemand
werkdruk ervaart. Zie ook bijlage 6.
De belangrijkste onderwerpen in relatie tot werkdruk in deze cao PO zijn:
•
vakantieverlof 428 uur: er wordt voorafgaand aan het nieuwe schooljaar een planning
gemaakt wanneer er gewerkt wordt en wanneer verlof wordt genoten;
•
40- urige werkweek: de werkgever maakt in overleg met de werknemers een jaarrooster
waarbij het werk zoveel mogelijk wordt verspreid, waardoor een gemiddelde 40-urige
werkweek mogelijk wordt. Werkzaamheden die niet op lesgevende dagen hoeven worden
uitgevoerd, worden op een ander moment ingepland;
•
budget voor duurzame inzetbaarheid voor een ieder: de werknemer heeft per jaar een
budget aan uren welke hij zelf kan besteden aan doelen die voor hem bijdragen aan een
gezonde arbeidssituatie;
•
bijzonder budget voor duurzame inzetbaarheid voor starters en oudere werknemers: naast
het basisbudget zijn er voor deze twee groepen extra budgetten toegevoegd;
•
Bestaande regelingen, zoals o.a. ouderschapsverlof zijn gecontinueerd.
Binnen de organisatie is met elkaar gekeken naar wat werkdruk oplevert bij de werknemers.
Hieronder een korte opsomming van aangedragen punten:
Veel overleg
Piekmomenten in het jaar, o.a. rondom leerlingbespreking, aanpassingen plannen
Terugkomen op niet-lesdagen (parttimers)
Gevoel hebben weinig tijd te kunnen besteden aan de leerlingen
Lange werkdagen
Alle werkzaamheden naast de groep
Ongeplande en nieuwe zaken, zoals onverwachte gesprekken met ouders, extra
bijeenkomsten, invoering van passend onderwijs.
Daarnaast zal er ook gewerkt worden aan bewustwording van de inzet: wat is lesgevend,
lesdagen, lesvrije dagen en omvang van het verlof.
De directie zal, in afstemming met de MR, in het jaarplan van de school rekening houden met
bovenstaande punten.
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3 TAAKBELEID
In dit hoofdstuk wordt het taakbeleid op onderdelen nader uitgewerkt.
3.1 KEUZE MODEL TAAKBELEID
Binnen de cao PO zijn er twee modellen beschikbaar waarbinnen het taakbeleid vorm gegeven kan
worden.
Het eerste model is het basismodel. Dat is het meest vergelijkbaar met de eerdere situatie. Binnen
de normjaartaak van 1659 geeft een medewerker in principe 930 uur les. Meer of minder
lessentaak is in overleg. Daarnaast wordt er een opslagfactor gekozen voor voor- en nawerk.
Het tweede model heet het overlegmodel. Er wordt gekeken naar alle werkzaamheden op
schoolniveau en deze worden “in overleg” toebedeeld binnen de normjaartaak van 1659 klokuren.
Er is individuele differentiatie mogelijk met betrekking tot de lessentaak, maar ook voor het vooren nawerk (opslagfactor tussen 35-45%). Dit is vastgelegd in het uitwerkingsplan en vraagt
instemming van zowel de PMR als de meerderheid van het team. Indien geen instemming dan
geldt het basismodel.
De Boslust en de Johan Seckel hebben met instemming van de beide MR- en besloten te kiezen
voor het basismodel.

3.2 ARBEIDSDUUR EN NORMJAARTAAK
Over de normjaartaak zijn een aantal zaken vastgelegd in de cao PO, waar elke werkgever zich
aan moet houden. Deze staan hierna vermeld.
De algemene arbeidsduur van het personeelslid die is aangesteld in een volledige
normbetrekking, bedraagt 1659 uur op jaarbasis, 40 uur per week. De benoemingsomvang
wordt uitgedrukt in uren. Voor berekeningen wordt er ook gebruik gemaakt van de
werktijdfactor (wtf), waarbij fulltime wtf 1 is.
Deze algemene arbeidsduur of normjaartaak geldt voor iedereen binnen het onderwijs.
De maximale lessentaak bij een normbetrekking bedraagt in de regel 930 uur voor
werknemers die belast zijn met lesgevende en/of behandeltaken. In de regel, want in het
kader van de flexibilisering van de lessentaak is het mogelijk in bepaalde situaties meer of
minder lesgevende uren toegekend te krijgen, mits de totale jaartaak maar 1659 uur blijft.
In de cao PO is bepaald, dat voor alle werknemers binnen de normjaartaak 83 uur voor
individuele professionalisering en 40 uur voor duurzame inzetbaarheid wordt aangemerkt.
De werkgever maakt jaarlijks voorafgaand aan het schooljaar met de individuele werknemer
afspraken over de invulling van de (norm)jaartaak en legt deze afspraken schriftelijk vast.

3.3 VAKANTIEVERLOF
In de cao PO 2014-2015 is voor het eerst vakantieverlof voor alle werknemers opgenomen. Eerder
was dit alleen het geval voor onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden en/ of
behandeltaak. De werknemer heeft recht op 428 uur verlof per jaar bij een volledig dienstverband.
Belangrijkste uitgangspunten zijn:
Het verlofrecht is inclusief erkende feestdagen.
Het verlof wordt in de schoolvakanties verleend. Mocht de medewerker nog verlofuren open
hebben staan, dan kan hij dit in overleg op een ander moment opnemen.
Indien een medewerker een verlofdag opneemt, wordt de omvang van deze verlofdag bepaald
o.b.v. het aantal ingeroosterde uren voor die dag.
Bij opname verlof dient de werkgever eerst de wettelijke verlofdagen af te schrijven.
De opbouw van verlof vindt plaats van 1 oktober tot 1 oktober, tenzij met instemming PGMR
anders bepaalt.
Het verlof bestaat uit wettelijk verlof, 4 keer de benoemingsomvang (160 uur bij wtf 1) en
bovenwettelijk verlof (verschil tussen 428-160 uur). Per maand wordt 1/12e opgebouwd.
Indien een medewerker in een jaar 160 uur verlof heeft genoten, wordt geacht het wettelijk
minimum te hebben genoten. Bij samenval met ziekte komen de niet genoten verlofdagen te
vervallen. Bij minder opname dan 160 uur door ziekte, behoudt de medewerker het verlofrecht.
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3.4 AANTAL LESWEKEN VOOR LEERLINGEN EN WERKWEKEN WERKNEMERS
Voor het vaststellen van de inzet van het onderwijsgevend personeel is het aantal schoolweken
voor de leerlingen bepalend. Als een school de schooltijden heeft gewijzigd, heeft dit
consequenties voor de inzet van zittend personeel.
Binnen het basismodel is voor het vaststellen van de benoemingsomvang van nieuwe
personeelsleden eveneens het aantal lesuren/ - weken van de school waar het personeelslid
tewerkgesteld wordt, bepalend.
Elke school heeft in het jaarplan een aantal studie- en vergaderdagen opgenomen, evenals
voorbereidingsdagen op het nieuwe schooljaar. Van alle werknemers wordt verwacht dat zij op
deze dagen aanwezig zijn. Deze dagen zijn ook opgenomen in de individuele jaartaak van de
werknemers. Voor de werknemers geldt daardoor een gemiddeld aantal werkweken dat hoger ligt
dan het aantal lesweken voor de leerlingen.

3.5 LESROOSTER VAN DE SCHOOL
De afzonderlijke scholen hanteren op dit moment verschillende lesroosters. De scholen behouden
de ruimte om zelf hun weekroosters te bepalen binnen de wettelijke kaders.
De scholen maken momenteel gebruik van lesroosters, gebaseerd op het hieronder vermeld aantal
lesuren per week. Zie hiervoor de lesroosters in bijlage 1.
Tabel lesroosters de PO – scholen van stichting Aquila te Ommen
school
SO/ VSO Boslust
SBO Johan Seckel

Aantal lesuren
Per week
26,00
26,42

Maximaal aantal
uren
1000
1000

Gemiddeld aantal
lesweken per jaar
38,5
37,9

De verschillende lesroosters en het gemiddeld aantal schoolweken zijn van invloed op de
individuele jaartaak. Dit maakt dat er bij een vergelijking verschillen zichtbaar kunnen worden.
3.6 TAAKNORMERING
De normjaartaak van iemand die fulltime werkt als onderwijsgevende bestaat uit lesgevende
taken, overige taken, professionalisering en duurzame inzetbaarheid. De lesgevende taak bestaat
uit 930 uur, de overige taak uit 606 uur en uren voor individuele professionalisering en duurzame
inzetbaarheid (83+ 40 uur) voor 123 uur van de totale normjaartaak.
Grafisch ziet de verdeling van de normjaartaak er als volgt uit:
Totale normjaartaak: 1659 uur
Lesgevende taken =
max. 930

Overige taken =
606

Professionalisering
(eigen) + DI: = 123

Een nadere onderverdeling van de normjaartaak is als volgt:
lesgevende taken: maximaal 930 uur per jaar; tenzij anders afgesproken
lesgebonden taken: een opslagpercentage van de lesgevende taken;
schooltaken;
individueel budget voor professionalisering en duurzame inzetbaarheid = 123 klokuren per
jaar, onderverdeeld in:
- individuele professionalisering 2 uur per week = max. 83 uur per jaar;
- duurzame inzetbaarheid 40 uur per jaar te besteden aan de basisdoelen (= basisbudget)
Grafisch ziet de nadere onderverdeling van de normjaartaak er als volgt uit:
Lesgevende taken

Lesgebonden
taken

Schooltaken

Indiv. prof.

D.I.
Basis
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3.7 LESGEVENDE TAKEN EN BEHANDELTAKEN
Onder lesgevende taken wordt verstaan:
het geven van (groeps-)onderwijs;
het geven van vakonderwijs.
Onder behandelende taken wordt verstaan:
het therapeutisch behandelen van leerlingen, groepsgewijs of individueel.

3.8 LESGEBONDEN TAKEN
De lesgebonden taken betreffen alle taken die voortvloeien uit het lesgeven (behalve het lesgeven
zelf). Binnen het bestuur kan er per school onderscheidt worden gemaakt.
Voor (V)SO de Boslust geldt dat aan deze lesgebonden taken een deel ter grootte van 50% van de
lesgevende uren besteed wordt. Bij SBO- school Johan Seckel is dat deel 45% van de lesgevende
uren. Landelijk ligt dit rond de 35-40 %. De hogere percentages zijn een bewuste keuze. De taken
die direct met het lesgeven te maken hebben in onze typen onderwijs, nemen een substantieel
deel van de tijd in.
Het verschil tussen het (V)SO (50%) en SBO (45%) zit in de eerdere verplichte aanwezigheid in de
klas bij de Boslust.
Onder de lesgebonden taken wordt in ieder geval verstaan:
het voorbereiden van lessen en werkzaamheden;
plannen van de opzet van de lessen en onderwijskundige activiteiten;
opstellen van een dag-, week-, jaarplanning en roosters;
overleg met
- individuele leerlingen;
- ouders (w.o. besprekingen over het handelingsplan, rapportbesprekingen, huisbezoeken);
- collega’s over (de ontwikkeling van) de leerlingen;
(team)vergaderingen, bouwoverleg;
collegiaal overleg;
overleg tussen beide personeelsleden van een groep;
verzorgen van informatieavonden betreffende de groep;
overleg voeren in verband met gezamenlijke activiteiten;
voorbereiden van extra hulp en begeleiding;
overleg met externe deskundigen over leerlingen, de groep of het eigen functioneren;
overleg met collega’s over de overdracht van de groep;
begeleiding van leerlingen tijdens de lunchpauze;
het maken van handelingsplannen;
het vervaardigen van materiaal;
het corrigeren van het werk van de leerlingen;
rapporteren en vastleggen van resultaten en relevante gegevens van de vorderingen van de
leerlingen en de groep;
analyseren leerlingenwerk en toetsen en vastleggen van resultaten;
het maken van rapportages;
overleg met intern begeleider of ambulant begeleider;
overleg met teamleider of bouwcoördinator;
overleg voeren in verband met de aansluiting/overdracht van de groep;
op orde houden van het lokaal en aangrenzende deel van het schoolgebouw, t.w. gang,
toiletten, (buiten)deuren, verlichting en beveiliging;
het dagelijks bijhouden van het klassenmap/logboek;
het begeleiden van stagiaires;
voorafgaand aan de les in de klas aanwezig zijn;
taxiwacht;
pleinwacht.
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3.9 SCHOOLTAKEN
De directeur van de school of de direct leidinggevende maakt met iedere werknemer afspraken
over de inzet voor de lesgevende taak (het lesrooster). De lesgebonden taken vloeien hieruit
voort.
Het deel van de overige taken dat overblijft, wordt door de werknemer aan schooltaken besteed,
oftewel aan al die andere taken op school die uitgevoerd moeten worden maar niet direct zijn
gerelateerd aan het lesgeven. De scholen bepalen zelf per jaar welke schooltaken zij doen en
leggen dit vast in het taakoverzicht van de school.
Schooltaken zijn bijvoorbeeld:
de organisatie van activiteiten;
deelname aan projecten of commissies;
werkzaamheden voor de medezeggenschapsraad.
In de CAO staat de onderstaande normering van toe te kennen uren vermeld voor het
lidmaatschap aan personeelsdeel van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad (PGMR) of
de ondersteuningsplanraad.
MR (CAO PO) 60 uur
GMR (CAO PO) 60 uur
PMR en PGMR (CAO PO) 100 uur (totaal)
OPR (ondersteuningsplanraad) 60 uur
Tot de andere taken behoren ook:
het verrichten van werkzaamheden als bouwcoördinator;
het verrichten van managementtaken;
het verrichten van werkzaamheden als intern begeleider;
het verrichten van werkzaamheden als ambulant begeleider;
het verrichten van werkzaamheden als coördinator ICT;
Deze werkzaamheden kunnen de volledige jaartaak omvatten.
Wanneer het aantal benodigde uren voor de schooltaken groter is dan het beschikbare aantal
schooluren, moeten er keuzen gemaakt worden. Niet alle taken kunnen dan uitgevoerd worden.
De directeur of direct leidinggevende bepaalt in overleg met het personeelslid voorafgaand aan het
schooljaar welke taken in deze uren worden opgedragen, eventueel in samenspraak met het team.
Bij het toedelen van taken kan eveneens ruimte zijn om onvoorziene taken gedurende het jaar toe
te delen.

3.10 SPECIALE GROEPEN: DUURZAME INZETBAARHEID
Het bestuur erkent dat er bijzondere omstandigheden kunnen zijn, waardoor taken meer tijd zullen
kosten dan gemiddeld. Daarvoor wordt aan speciale groepen voor wie dit geldt binnen de geldende
normjaartaak (extra) tijd toebedeeld. In sommige gevallen is het behoren tot een speciale groep
tijdelijk.
De cao PO houdt hier ook rekening mee in de regeling rondom “duurzame inzetbaarheid”.
Er wordt onderscheid gemaakt in drie groepen:
1. Basisbudget voor iedereen
40 uur per jaar
2. Bijzonder budget voor starters
40 uur per jaar extra
3. Bijzonder budget voor oudere werknemers
130 uur per jaar extra
Deze uren kunnen door de werknemers na overleg ingezet worden voor de volgende doelen:
Peerreview
Studieverlof
Coaching
Oriëntatie op mobiliteit
Niet plaats- en tijdgebonden werkzaamheden
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Aan startende leraren wordt naast het reguliere budget van 40 uur voor duurzame inzetbaarheid
een bijzonder duurzaamheidsbudget toegekend van 40 uur per jaar, dus in totaal 80 uur per jaar.
Deze uren kunnen worden ingezet voor de hierboven beschreven basisdoelen of het verlichten van
de werkdruk.
Aan oudere werknemers, 57 jaar en ouder, is naast de 40 uur per jaar ook een bijzonder budget
toegekend van 130 klokuren per jaar. Naast de hierboven beschreven basisdoelen kan de oudere
werknemer deze uren ook inzetten voor verlof, waaronder:
sabbatical
extra zorgverlof
recuperatieverlof (seniorenverlof)
Voor medewerkers die op 30-09-2014 reeds recht hadden op seniorenverlof (BAPO) en dit verlof
ook genoten, kunnen gebruik maken van de overgangsregelingen. Zie bijlage 5 voor de
uitwerking hiervan.

3.11 INDIVIDUELE PROFESSIONALISERING
Binnen de jaartaak van de werknemer wordt 2 uur per week bij een normbetrekking aangemerkt
als uren ten behoeve van professionalisering. Bij een normbetrekking van 1659 uur betekent dit
dat 83 uren per jaar besteedt worden aan professionalisering gericht op de bekwaamheidseisen.
Bij een deeltijdbetrekking geldt het aantal uren naar rato van de werktijdfactor. Een personeelslid
met een wtf van 0,6221 besteedt hier dus minstens 51 uren per jaar aan (83 x 0,6221 ).
In de CAO is bepaald dat de werknemer en de werkgever overleg voeren over de
professionalisering van de werknemer en deze afspraken vastleggen en de werknemer achteraf in
zijn functioneringsgesprek verantwoording aflegt over de bestede uren.

3.12 OVERIGE PROFESSIONALISERING
Naast het eigen budget van de werknemer in het kader van professionalisering kan de werkgever
scholing opdragen. Dat kan gaan scholing in het kader van de Wet BIO (wet op Beroepen in het
Onderwijs), teamontwikkeling, het uitvoeren van een specialisme of taak (voorbeeld BHV) of ter
verbetering van het functioneren.
De werkgever en werknemer maken vooraf afspraken over aard, tijd, duur, aanvang en kosten
van de scholing. Binnen het takenpakket en de normjaartaak van de werknemer worden hiervoor
uren gereserveerd.
N.B. Wanneer een werknemer gebruik maakt van de lerarenbeurs voert hij/ zij een groot deel van
de studie in eigen tijd uit. De werknemer kan in afstemming met de leidinggevende ook de uren
voor individuele professionalisering hiervoor gebruiken.

3.13 LESVRIJE TIJD
Als uitgangspunt geldt dat alle taken en werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de
vastgestelde normjaartaak. Alleen een feitelijke inzet van meer dan 1659 uur op jaarbasis wordt
gecompenseerd, bij parttimers wordt dit naar rato van de benoeming (werktijdfactor) toegepast.
In de cao-PO zijn door de invoering van de 40-urige werkweek en de verlofuren de begrippen ADV
en compensatieverlof komen te vervallen. Er is nog slechts sprake van compensatie van teveel
ingezette lesuren in “lesvrije uren”. Een werknemer heeft recht op compensatie in tijd als de
arbeidsduur volgens het voor hem geldende rooster meer dan 1659 uur bedraagt.
Een leerkracht met wtf 1,0000 die lesgeeft in de onderbouw waar een rooster gehanteerd wordt
van minder dan 930 uur, heeft geen compensatie-uren. De bovenbouwleerkracht met wtf 1,0000
kan recht hebben op het aantal uren compensatie dat de 930-norm overschrijdt. De compensatie
is dan in lesvrije tijd, binnen de 40 – urige werkweek.
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Hanteert de school verschillende roosters voor de leerjaren, dan is het recht op compensatie van
teveel ingezette lesuren afhankelijk van de inroostering van de werknemer. Een leerkracht met
werktijdfactor 1, die lesgeeft in de onderbouw waar een rooster gehanteerd wordt van minder dan
930 uur, heeft geen recht op compensatie. De werkgever kan hem zelfs tot maximaal 930 uur
lestaken opdragen in andere groepen, dan wel hem overige taken geven tot 1659 uur.
In de bovenbouw zullen roosters van meer dan 930 uur per leerjaar worden gehanteerd.
De leerkracht met werktijdfactor 1, die lesgeeft in een klas waar een rooster gehanteerd wordt van
1010 uur, kan 80 lesuren worden uit geroosterd van lesgevende taken. Dit is zijn wel werkuren,
maar lesvrij.
Dit betekent dat de roostervrije dag van lesgevende taken (lesvrije dag) gebruikt wordt voor de
invulling van lesgebonden taken, schooltaken en/of professionalisering. De invulling is gedeeltelijk
of geheel plaats- en tijdgebonden. Dit in overleg met de directeur. Onder de vorige cao kon de
werknemer ervoor kiezen om deze dag vrij te zijn, waardoor de arbeidsduur op de andere dagen in
deze werkweken hoger werd. Vanuit de nieuwe cao PO is er een 40- urige werkweek en een
jaarplanning c.q. werkrooster afgesproken. Aan het totaal van 1659 uren op jaarbasis en de
gemiddelde inzet van 40 uur per week verandert niets.
Een oudere werknemer die in het kader van duurzame inzetbaarheid verlof geniet, kan niet boven
de 930 lesuren per jaar worden ingeroosterd. Deze werknemer heeft geen recht op compensatie in
lesvrije tijd. De lesuren verlof worden van de norm van 930 uur afgehaald.
Voorafgaand aan het nieuwe schooljaar wordt op het jaartaakformulier van de werknemer het
jaarrooster met daarbij de lesdagen, lesvrije dagen en verlofdagen vastgelegd. De werkverdeling
en – belasting moet zo evenwichtig mogelijk over het jaar verspreid te worden. Om
organisatorische redenen en in verband met persoonlijke omstandigheden kan hiervan door de
directeur in overleg met de werknemer worden afgeweken. Bij een besluit hierover is de
continuïteit van de schoolorganisatie leidend.

3.14 DIRECTIE
Voor de directeur geldt een normjaartaak van 1659 uur, bij een 40-urige werkweek. Daarvan is
ook 2 uur per week binnen de taak beschikbaar voor individuele professionalisering en 40 uur per
jaar voor duurzame inzetbaarheid. (=83+40 uur).
Voor de resterende uren (1659 – 123 = 1536 uur) geldt dat deze kunnen worden ingezet voor:
(eventueel) lesgevende taken en;
directietaken.
Hierover worden met het bestuur afspraken gemaakt en vastgelegd.

3.15 ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL MET LES- EN/OF BEHANDELTAKEN
Voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP) met les- en/of behandeltaken (bijvoorbeeld de
onderwijsassistent of de logopedist) geldt een normjaartaak van 1659 uur. Vervolgens zijn er twee
mogelijkheden, die hierna worden uitgewerkt.
Mogelijkheid 1
Van de normjaartaak van 1659 uur wordt maximaal 930 uur ingeroosterd voor les- en
behandeltaken. Met betrekking tot de invulling van de normjaartaak is er in voorzien, dat
maximaal 930 uur aan lesgevende taken wordt ingevuld. Er is geen overschrijding en dus geen
compensatie nodig. Over de inzet van de overige uren worden individueel afspraken gemaakt,
waaronder ook de uren vanuit de regeling duurzame inzetbaarheid en individuele
professionalisering.
Voor het onderwijsondersteunend personeel met les- en/of behandeltaken is het opslagpercentage
45%.
Dit kan een lager opslagpercentage zijn dan bij het onderwijsgevend personeel, wanneer er andere
taken worden gevraagd en dus een andere inzet. De volgende taken vallen onder het
opslagpercentage:
het voorbereiden van ondersteuning bij lessen en werkzaamheden;
overleg met de leerkracht van de groep;
overleg met collega’s over (de ontwikkeling van) de leerlingen;
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ondersteuning van de leerkracht in het overleg met ouders (bespreking rapportage/
huisbezoek);
overleg met duo-onderwijsassistent;
begeleiden van leerlingen tijdens de lunchpauze;
het, onder verantwoording van de leerkracht, vastleggen van relevante gegevens van de
vorderingen van de leerlingen;
het vervaardigen van materialen voor de lessen en/of projecten;
het dagelijks bijhouden van de klassenmap;
het op orde houden van het lokaal;
team- en bouwvergaderingen;
voorafgaand aan de les in de klas aanwezig zijn;
taxiwacht;
pleinwacht.
Mogelijkheid 2
Voor het onderwijsondersteunend personeel met les- en behandeltaken bestaat de mogelijkheid
om de werktijdfactor en de invulling van de jaartaak vast te stellen op basis van plaats- en
tijdgebonden werken. Dit gebeurt alleen in overleg met de werknemer.
Alle taken en werkzaamheden worden in dat geval plaats en tijdgebonden uitgevoerd en hiervoor
wordt een rooster opgesteld. Vaststelling van dit plaats- en tijdgebonden rooster vindt plaats door
de directeur in overleg met het personeelslid en de gemaakte afspraken hierover worden
vastgelegd.
Daarnaast geldt een opslag van een aantal uren per jaar voor de aanwezigheid tijdens de jaarlijkse
opstart dag aan het begin van het schooljaar, ouderavond(en), aanwezigheid tijdens studiedagen
en overige activiteiten.
Zie hiervoor ook paragraaf 6.4.

3.16 ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL ZONDER LES- EN/OF BEHANDELTAKEN
De personeelsleden die tot het onderwijsondersteunend personeel (OOP) zonder les- en/of
behandeltaken behoren, voeren hun werkzaamheden in het algemeen, plaats- en tijdgebonden uit.
In overleg met de directie wordt een aanwezigheidsrooster opgesteld en worden afspraken
gemaakt over de aanwezigheid tijdens ouderavonden of speciale activiteiten buiten de lestijden.
De arbeidsduur voor deze groep OOP-ers is net als bij leraren 1659 uur. Daar hoort een
werktijdfactor van 1,0000 bij. De normjaartaak is plaats- en tijdgebonden werktijd.
In de cao-PO is het vakantieverlof voor onderwijsondersteunend personeel zonder les- of
behandeltaken geregeld. Bij een werkweek van 40 uur is het vakantieverlof 428 uur per jaar,
inclusief de algemeen erkende feestdagen. Het verlof wordt bij voorkeur in de schoolvakanties
verleend.

13

Het vakantieverlof wordt op basis van de cao-PO verlengd met:
1. Artikel 8.5 lid 2
a. 8 uur indien het personeelslid een salaris ontvangt dat gelijk is of hoger dan het maximum
van salarisschaal 8.
N.B. Een personeelslid dat ingeschaald is in bijvoorbeeld schaal 9, regel 4 ontvangt deze 8 uur
nog niet, omdat het salaris in 9.4 lager is dan het maximum van schaal 8.
2. Artikel 8.5 lid 3
leeftijd
18
19
20
21
30
40
45
50
55
60

jaar en jonger
jaar
jaar
t/m 29 jaar
t/m 39 jaar
t/m 44 jaar
t/m 49 jaar
t/m 54 jaar
t/m 59 jaar
jaar en ouder

Extra vakantieuren
24
16
8
0
8
16
24
32
40
48

Voor parttimers geldt bovengenoemd verlof naar rato van de betrekkingsomvang.
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4 PROFESSIONALISERING
Professionalisering vormt een belangrijk onderdeel van de jaartaak van het personeel.
4.1 PROFESSIONALISERING
Voor de professionele ontwikkeling van alle werknemers geldt het volgende.
4.1.1 Scholing en ontwikkeling
De werkgever dient voor teamscholing of opgedragen scholing ruimte te maken binnen de
jaartaak.
Bij de professionele ontwikkeling past ook de scholing op schoolniveau. Hierover worden op
teamniveau afspraken gemaakt. Scholing op schoolniveau moet passen binnen het bestuursbeleid,
het schoolbeleid en dient gericht te zijn op verhoging van competenties voor ieder teamlid.
Teamscholing wordt opgenomen in het jaarrooster. Een studiedag wordt ingeroosterd als uren
professionalisering en niet als uren les- en lesgebonden taak. Deze dagen zijn opgenomen in de
schoolgids. De leerlingen zijn dan vrij.
Let op: het jaarrooster wordt vastgesteld voorgaand aan het schooljaar. Hierin worden de
studiedagen opgenomen. De geplande studiedagen zijn daarmee vastgestelde reguliere
werkdagen.
De studiedagen zijn verplicht voor alle werknemers (OP en OOP met les- en behandeltaken). Dit
geldt tevens voor parttimers. Uitgangspunt is dat iedereen aanwezig is op de studiedagen, mits
passend binnen de beschikbare uren. Mocht dit in de praktijk leiden tot problemen dan treden
werkgever en werknemer hierover in overleg.
4.1.2 Individuele professionalisering
Voor individuele scholing op basis van eigen professionaliteit heeft de werknemer gemiddeld 2 uur
per week tijd binnen de jaartaak. Op fulltime basis is dit 83 uur per jaar, bij parttimers naar rato.
De inzet van deze uren moet bijdragen aan de bekwaamheid volgens de wet BIO.
De werknemer plant voorafgaand het schooljaar zijn inzet met betrekking tot deze uren en legt
achteraf verantwoording af aan de directeur of de direct leidinggevende.
4.1.3 Invulling professionalisering
Onder professionalisering wordt o.a. verstaan:
bijhouden van onderwijskundige vakliteratuur (vakblad, website);
cursus of training (bijvoorbeeld i.v.m. POP);
interne studiedagen;
kennis- en/of kwaliteitskring;
teamscholing;
werkbesprekingen in verband met schoolontwikkeling;
informatiebijeenkomsten;
onderwijsinhoudelijke teamvergaderingen;
keuzeproces, invoering en implementatie nieuwe onderwijsmethode;
externe advisering;
intervisie of supervisie;
krijgen van coaching en begeleiding;
collegiale consultatie;
wederzijdse klassenbezoeken;
ontwikkeling en voorbereiding van specialismen;
gesprekkencyclus (functionerings-, POP- en beoordelingsgesprekken)
begeleiden beginnend personeelslid/ personeelsleden.
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5 PLAATS- EN TIJDGEBONDEN WERKEN
Het bestuur heeft in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld dat voor alle scholen een
regeling voor plaats- en tijdgebonden werken geldt.
5.1 WAAROM PLAATS EN TIJDGEBONDEN WERKEN?
De redenen om aanwezigheid op school verplicht te stellen zijn:
1. meer ruimte voor collegiale consultatie en ondersteuning, zowel voor als na de lessen;
2. ouders en instanties kunnen makkelijker personeelsleden bereiken om zaken te bespreken of
een afspraak te maken;
3. vergroten van de (telefonische) bereikbaarheid van personeelsleden.
Uiteraard is er ruimte om in individuele gevallen in overleg met de directeur of direct
leidinggevende hier tijdelijk anders mee om te gaan (bijvoorbeeld in het geval dat een werknemer
een cursus volgt, er een externe schoolgebonden afspraak is, als er een teamoverleg is of een zeer
dringende incidentele persoonlijke omstandigheid).
De inzetbaarheid van deeltijders is geregeld in artikel 2A.11 lid 1 van de cao-PO 2014-2015.
Werknemers hebben minimaal een half uur pauze, of twee keer een kwartier bij een werkdag van
meer dan 5,5 klokuren. De pauze is tussen 10.00 en 14.00 uur. Uit het jaarplan op school is af te
lezen hoe hier vorm en inhoud aan gegeven wordt.
De directeur stelt na verkregen instemming van de PMR het werktijdenrooster voor de school vast.
Voor plaats- en tijdgebonden werkzaamheden onderscheiden we de volgende categorieën
werknemers.
Tabel categorieën werknemers
Categorie

Functies

1

OP

Leerkracht en vakleerkracht

2

OOP met les- en behandeltaken

Onderwijsassistent, logopedist, technisch
assistent

3

OOP zonder les- en behandeltaken

Conciërge, administratief medewerker,
administratief assistent, secretaresse,
beleidsmedewerker, psycholoog/
orthopedagoog

4

OP (deels) ambulant

Leerkracht met als speciale taak interne
begeleiding of ambulante begeleiding

5

Directie

Directeur, adjunct-directeur en teamleider

6

Leidinggevenden OP

Bouwcoördinator

Inzet van de personeelsleden vindt plaats met als uitgangspunt dat de personeelsleden in de
groepen 1, 2, 4, 5 en 6 de jaartaak grotendeels op school invullen. Dit gebeurt aan de hand van
een aanwezigheidsrooster dat door de directeur in overleg met de medezeggenschapsraad wordt
vastgesteld. De personeelsleden in groep 3 vullen hun jaartaak volledig plaats- en tijdgebonden in.
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5.3 AANWEZIGHEIDSROOSTER
Elke school heeft een aanwezigheidsrooster, dat voor alle werknemer geldt. De directeur of direct
leidinggevende maakt met individuele werknemers afspraken over plaats en tijdgebonden werken.
Hierbij kan onder andere gedacht worden aan vaste vergadermomenten.
Wanneer een werknemer van het OOP (groep 2) minder uren aanwezig wil zijn dan het
vastgestelde aanwezigheidsrooster per week, kan de werknemer een schriftelijk verzoek tot
werktijdfactorvermindering indienen. Zie hiervoor artikel 2A.6 lid 4 van de cao-PO.
Op basis van de cao PO is het mogelijk om met bijvoorbeeld een onderwijsassistent of leraar
overeen te komen dat hij meer dan 930 uur lesgevende en/of behandeltaken gaat uitvoeren. Het
is mogelijk om de verhouding tussen de lesgevende uren en de lesgebonden uren aan te passen.
De uren in de jaartaak die niet op school worden gemaakt, dienen te worden verantwoord op het
individuele jaartaakformulier.
Elke school stelt zelf een aanwezigheidsrooster op. Hiervoor geldt het uitgangspunt, dat op
lesdagen de werknemer een half uur voor de aanvang van de les aanwezig is en tot een uur na
lestijd werkt op school.
Stelt de school een aanwezigheidsrooster op, dan betekent dit op de dagen waarop de
teamvergaderingen of studiedagen plaatsvinden, de werknemers aanwezig zijn. De vergaderdata
en studiedagen moeten in het jaarplan worden opgenomen, zodat de personeelsleden weten welke
dagen zij langer aanwezig zullen zijn. Deze uren worden niet op de overige dagen gecompenseerd.
In weken waarin een studiedag plaatsvindt, kan de verplichte aanwezigheid dus meer uren
bedragen dan 34 uur zoals in het voorbeeld hierboven.

5.4 AANWEZIGHEIDSROOSTER OOP ZONDER LES- EN BEHANDELTAKEN
OOP-ers zonder les- en behandeltaken voeren al hun taken op school uit. Met de leidinggevende
worden afzonderlijke aanwezigheidsroosters afgesproken.
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6 WERKTIJDFACTOR EN INZETBAARHEID
De benoemingsomvang is een belangrijk gegeven voor een werknemer. De uitbetaling van het
salaris vindt namelijk plaats op basis van de benoemingsomvang c.q. de werktijdfactor. In dit
hoofdstuk is dit nader uitgewerkt.

6.1 ALGEMEEN
De formele arbeidsduur in de cao PO 2014-2015 is 40 uur per week. De maximale werktijd is per
jaar 1659 uur. De werknemer wordt benoemd in hele uren. Het aantal uren gedeeld door 40 is de
werktijdfactor. Voor zittend personeel wordt de benoemingsomvang uitgedrukt in uren en minuten.
Deze algemene arbeidsduur of normjaartaak geldt voor iedereen: voor het
onderwijsondersteunend personeel, voor het onderwijsgevend personeel en voor de directie.
De invulling van de jaartaak verschilt per functiecategorie.
De maximale lessentaak bij een normbetrekking bedraagt in de regel 930 uur voor werknemer die
belast zijn met lesgevende en/of behandeltaken. In de regel, want in het kader van de
flexibilisering van de lessentaak is het mogelijk in bepaalde situaties meer of minder lesgevende
uren toegekend te krijgen, mits de totale jaartaak maar 1659 uur blijft.

6.2 AANTAL SCHOOLWEKEN LEERLINGEN EN AANTAL SCHOOLWEKEN
PERSONEELSLEDEN
De werktijdfactor wordt berekend op basis van de inzet per week in klokuren.
Een werknemer die een benoeming krijgt van 24 uur krijgt werktijdfactor 24/40 = 0,60 wtf en
werkt op jaarbasis 0,6*1659 = 995 klokuren.
Afhankelijk van de categorie waar iemand in valt wordt de verdere invulling bepaald. Een aantal
uitgangspunten hierbij zijn (uitgaande van de normbetrekking = wtf1):
Een werknemer werkt gemiddeld 40 uur per week gedurende 41,48 werkweken (=1659)
Een werknemer heeft gemiddeld 2 uur per week voor individuele professionalisering
Een werknemer heeft op jaarbasis 40 uur voor duurzame inzetbaarheid.
Voor mensen met een les- of behandeltaak is de algemene norm 930 lesuren per jaar, dit
kan in overleg meer/ minder zijn.
Het aantal lesuren per week bovenbouw is bepalend voor het aantal weken dat leerlingen
naar school gaan. Dit wordt berekend over een periode van meerdere jaren. Bij een
lesrooster van 26 uur en 1000 lesuren per jaar is het aantal schoolweken: 1000 / 26 =
38,5.
In het V(S)O geldt een norm voor de onderwijstijd van (minimaal) 1000 uur per jaar.
Voor het vaststellen van de inzet van het onderwijsgevend personeel is het aantal schoolweken
voor de leerlingen mede bepalend. Als een school de schooltijden heeft gewijzigd, heeft dit
consequenties voor de invulling van de jaartaak van het zittende personeel.
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6.3 BEPALING BENOEMINGSOMVANG EN WERKTIJDFACTOR
Voor zittend personeel van alle categorieën geldt dat de huidige benoemingsomvang x 40 uur de
inzet wordt per week met ingang van 01-08-2015.
>> Huidige wtf * 40 uur = klokuren + minuten inzet per week
De maximale lessentaak van een werknemer met les- en/of behandeltaken wordt dan:
>> Werktijdfactor x 930 lesuren
of in overleg:
>> Werktijdfactor x 1010 lesuren

6.4 BEPALING WERKTIJDFACTOR ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL MET LESEN/OF BEHANDELTAKEN
Mogelijkheid 1
De werktijdfactor van het onderwijsondersteunend personeel met les- en/of behandeltaken wordt
conform de CAO op dezelfde wijze vastgesteld als voor het onderwijsgevend personeel.
Mogelijkheid 2
In overleg met de werknemer kan de werktijdfactor op dezelfde wijze vastgesteld worden als voor
het onderwijsondersteunend personeel zonder les- en/of behandeltaken. In dit geval geldt het
onderstaande (zie ook 3.14).
De mogelijkheid is er om de werktijdfactor en de invulling van de jaartaak vast te stellen op basis
van plaats- en tijdgebonden werken gedurende 41,48 weken.
De inzet in uren per week * 41,48 werkweken = uren per jaar/ 1659 = werktijdfactor

6.5 BEPALING WERKTIJDFACTOR ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL
In hoofdstuk 5, tabel 1 is vastgelegd welke functies behoren tot het onderwijsondersteunend
personeel zonder les- en/of behandeltaken. De arbeidsduur voor OOP is 1659 uur per jaar. Daar
hoort een maximale werktijdfactor (of aanstellingsomvang) van 1,0000 bij. De normjaartaak is
plaats en tijdgebonden werktijd (netto).
De werktijdfactor voor onderwijsondersteunend personeel zonder les- en behandeltaken wordt
berekend met de formule (de uitkomst is maximaal 1):
aantal klokuren per week
40 uur per week
6.6 BEPALING WERKTIJDFACTOR (DEELS) AMBULANT PERSONEEL
Onder ambulant personeel wordt verstaan: personeelsleden die volledig of deels vrijgesteld zijn
van lesgevende taken en een benoeming hebben als leerkracht. Dit zijn de personeelsleden die
vallen onder de groepen 4 en 6 (hoofdstuk 5, tabel functiecategorieën).
De werktijdfactor voor ambulant begeleiders wordt berekend met de formule (de uitkomst is
maximaal 1):
aantal klokuren per week
40 uur per week
6.6.1 Volledig vrijgesteld van lesgevende taken
De arbeidsduur is evenals voor leraren 40 uur per week en 1659 uur in een schooljaar. Daar hoort
een werktijdfactor (of aanstellingsomvang) van 1,0000 bij.
De personeelsleden hebben géén lesgevende taken. Op grond van de CAO PO hebben zij recht op
83 uur voor individuele professionalisering en 40 uur duurzame inzetbaarheid binnen de jaartaak
beschikbaar.
In de cao-PO is vastgelegd dat het personeelslid de eerste drie dagen of de laatste drie dagen of
een combinatie daarvan met een maximum van drie dagen in totaal van de zomervakantie
beschikbaar is voor werkzaamheden van onderwijskundige of schoolorganisatorische aard. Maakt
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de school van deze mogelijkheid gebruik, dan worden deze dagen opgenomen in de jaartaak van
de personeelsleden.
In bovengenoemde functies verrichten personeelsleden het werk in gemiddeld 41,5 weken. Er
wordt gemiddeld bijna 40 uur per week gewerkt.
In beginsel is een werkdag 8,5 uur, inclusief een half uur pauze, met uitzondering van de
woensdag met 6 uur. Met de leidinggevende worden het weekrooster, het aantal te werken weken
en de werktijden afgesproken en schriftelijk vastgelegd. De personeelsleden zijn in elk geval
aanwezig tijdens de weken dat er les gegeven wordt.
6.6.2 Deels vrijgesteld van lesgevende taken
Tot deze groep horen personeelsleden die al aan een school verbonden zijn en in enig jaar er
andere taken bij krijgen, bijvoorbeeld ICT-coördinator, remedial teaching of interne begeleiding.
De directeur stelt vast hoeveel lesgevende taken het personeelslid krijgt toebedeeld en de
directeur bepaalt hoeveel uren er per jaar beschikbaar zijn voor deze taak.

6.7 BEPALING WERKTIJDFACTOR DIRECTIE
De benoemingsomvang van de directie wordt bepaald door de huidige werktijdfactor te
vermenigvuldigen met 40 uur per week.
>> Werktijdfactor * 40 uur = inzet in uren en minuten per week
Bij nieuwe benoemingen wordt de benoemingsomvang uitgedrukt in hele klokuren.
6.8 INZETBAARHEID
Het aantal effectieve lesweken betekent niet dat de werknemers alleen deze effectieve lesweken
hoeven te werken. Elke school heeft een aanwezigheidsrooster en in het jaarplan een aantal
studie- en vergaderdagen opgenomen, evenals voorbereidingsdagen op het nieuwe schooljaar.
Van alle werknemers wordt verwacht dat zij op deze dagen aanwezig zijn. Deze dagen zijn ook
opgenomen in de individuele jaartaak van de personeelsleden. Voor de werknemers geldt daardoor
een gemiddeld aantal werkweken dat hoger ligt dan het aantal lesweken voor de leerlingen.
6.9 VOORBEELD 1
Het personeelslid heeft een werktijdfactor van 0,6215. Zijn jaartaak is dan als volgt.
Verdeling taken

Berekening

jaartaak
maximale lessentaak
Voor- en nawerk (50%)
professionalisering
Duurzame inzetbaarheid
overige taken

0,6215 x 1659 =
0,6215 x 930 uur
50% vd lestaak
0,6215 x 83 uur
0,6215 x 40 uur

Aantal uren/ jaar
o.b.v. 930 - norm
1031
578
289
52
25
87

Aantal uren/ jaar
o.b.v. 1010 - norm
1031
628
314
52
25
12

Dit personeelslid werkt op een school waar de bovenbouw op woensdag 4 uur les heeft en op de
overige dagen 5,5 uur. Er zijn dus 38,8 effectieve lesweken.
Het personeelslid werkt op maandag, dinsdag en woensdag in de bovenbouw.
Hij werkt dan 5,5 + 5,5 + 4 = 15 lesuur per week en 38,8 x 15 = 582 lesuur per jaar.
Dit betekent dat dit personeelslid 4 lesuren teveel is ingeroosterd en 1 woensdag vrij geroosterd
kan worden van lesgevende taken.
Op deze school gaan de leerlingen in de onderbouw op woensdag 3 uur naar school. Het
personeelslid in de onderbouw heeft nu een maximale lessentaak van (5,5 + 5,5 + 3) x 38,8 =
543 uur. Zijn maximale lessentaak is 578 uur. Hij kan dus nog 35 lesuren, d.w.z. ruim 6 dagen,
ingezet worden op de donderdag of vrijdag.
Het voorbeeld maakt duidelijk dat het belangrijk is dat elk jaar opnieuw voorafgaand aan het
schooljaar goede afspraken worden gemaakt met de individuele personeelsleden over de invulling
van hun jaartaak. Voor het bestuur geldt dat de lesuren van het personeelslid worden ingeroosterd
op basis van resp. 38,5 weken (bij een lesweek van 26 uur) of 37,9 weken (bij lesweek 26,42
uur).
Meer voorbeelden van uitwerkingen jaartaak staan in bijlage 13.3 en 13.4.
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7 DE INDIVIDUELE JAARTAAK

Voor het eind van het schooljaar spreekt de direct leidinggevende met het personeelslid de
invulling van de (norm)jaartaak af.
De invulling wordt vastgelegd in het persoonlijk jaartaakformulier. Hierin staan alle taken
beschreven die het personeelslid komend schooljaar uit gaat voeren, met daarbij het aantal uren
dat deze taken kosten. Beiden ondertekenen de afgesproken invulling van de jaartaak. Daarmee is
een afspraak vastgelegd over de inzet van het personeelslid.
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8 SCHOOLSPECIFIEK TAAKBELEID

De directeur is verantwoordelijk voor het schoolspecifiek taakbeleid.
Concreet betekent dit dat de directeur in samenspraak met het team en in overleg met de PMR:
een evenwichtige taakverdeling realiseert;
een lesrooster en een werktijdenrooster voor de teamleden opstelt;
de schooltaken inventariseert en normeert;
met ieder personeelslid voorafgaand aan het schooljaar afspraken maakt over de inzet van
uren, taken en professionalisering;
de overeengekomen jaartaak schriftelijk vastlegt in een jaartaakformulier en overhandigt aan
het personeelslid;
problemen ten aanzien van de taakverdeling of normering tracht op te lossen;
de uitvoering van het schoolspecifiek taakbeleid evalueert, op schoolniveau, zo nodig bijstelt
en/of aanbevelingen doet voor aanpassing van het taakbeleid.
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9 TAAKBELEID OP INDIVIDUEEL NIVEAU
Ieder personeelslid ontvangt voor het begin van het nieuwe schooljaar een uitdraai van zijn/haar
persoonlijk jaartaakformulier, waarin de afspraken zijn vastgelegd over de inzet voor lesgevende
taken, lesgebonden taken, schooltaken, eigen invulling m.b.t. duurzame inzetbaarheid en
professionalisering. Tevens kunnen de individuele afspraken met betrekking tot speciale groepen
worden besproken en vastgelegd.
Het personeelslid heeft een primaire verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoering van de
afspraken, die middels het persoonlijk jaartaakformulier zijn vastgelegd.
Dit betekent, dat binnen de afgesproken kaders de overeengekomen (lesgevende) taken en
werkzaamheden professioneel worden uitgevoerd. Indien dit niet (volledig) mogelijk is, dient er
overleg gevoerd te worden met de betreffende directeur om concrete afspraken te maken.
In de cao-PO is vastgesteld dat een personeelslid maximaal 930 uur (van die 1659 uur) voor de
klas mag staan, tenzij de werkgever en het personeelslid anders zijn overeengekomen. Op
individueel niveau kunnen hierover vooraf afspraken worden gemaakt voor de duur van een
schooljaar, die schriftelijk worden vastgelegd.
Op basis van de vastgestelde kaders van de cao-PO en deze beleidsnota worden er op individueel
niveau afspraken gemaakt. Dit biedt de mogelijkheid om maatwerk te leveren. De mogelijkheden
zijn er onder andere om in overleg met de directeur afspraken te maken:
over het uitvoeren van meer lestaken en minder schooltaken;
met specifieke doelgroepen;
over invulling van plaats – en tijdgebonden werken;
in speciale situaties, die rekening houden met persoonlijke omstandigheden.
Dit zijn vormen van levensfasegericht personeelsbeleid, die een duurzame inzetbaarheid mogelijk
maken.
Het personeelslid dient de inzet van de uren (inclusief professionalisering en duurzame
inzetbaarheid) achteraf te kunnen verantwoorden aan de directeur of direct leidinggevende. Het
functioneringsgesprek kan hiervoor worden gebruikt.
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10 INVOERING TAAKBELEID
Deze nota taakbeleid wordt ingevoerd met ingang van 1 augustus 2015.
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11 EVALUATIE TAAKBELEID
Het bovenschools taakbeleid wordt één jaar na invoering samen met de PMR geëvalueerd.
De evaluatie vindt plaats in maart 2016, zodat de resultaten van de evaluatie meegenomen
kunnen worden in het taakbeleid voor het schooljaar 2016-2017.
Daarna kan de uitvoering van het taakbeleid op de scholen door de directeur jaarlijks worden
geëvalueerd in overleg met de medezeggenschapsraad. De uitkomsten hiervan worden besproken
met de bestuurder.
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12 VERANTWOORDING EN WERKWIJZE
Voor het bijstellen van het in 2013 ontwikkelde van het taakbeleid is er een werkgroep ingesteld,
bestaande uit:
Vertegenwoordigers van de P(G)MR
Directeuren van de scholen
De werkgroep is ondersteund door Marieke Langendonk, consultant OSGMetrium.
De werkgroep heeft na de algemene voorlichting over de nieuwe cao begin februari 2015 een
aantal overlegmomenten gehad in maart en april.
De medewerkers zullen, na vaststelling van de notitie, voor de zomervakantie worden
geïnformeerd over de uitwerking van de afspraken binnen het taakbeleid.
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13 BIJLAGEN
13.1 BIJLAGE 1: LESROOSTERS
De lesroosters van de scholen van stichting Aquila.
Lesrooster SO/VSO Boslust
Ochtend
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.40–12.15
08.40–12.15
08.40–12.20
08.40–12.15
08.40–12.15

Middag

Aantal
uren/min.

Aantal uren

13.00–15.00
13.00–15.00

5
5
3
5
5

5,58
5,58
3,67

13.00–15.00
13.00–15.00

uur
uur
uur
uur
uur

en
en
en
en
en

35
35
40
35
35

min.
min.
min.
min.
min.

5,58
5,58
26,00

Lesrooster SBO Johan Seckel
Ochtend
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
26 uur en 25 min.

08.30–12.15
08.30–12.15
08.30–12.15
08.30–12.15
08.30–12.15

Middag

Aantal uren/min.

Aantal uren

13.00–15.00
13.00–15.00

5
5
3
5
5

5,67
5,67
3,75
5,67
5,67
26,42

13.00–15.00
13.00–15.00

uur
uur
uur
uur
uur

en
en
en
en
en

40
40
45
40
40

min.
min.
min.
min.
min.
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13.2 BIJLAGE 2: INZETBAARHEIDSTABEL PARTTIMER
Artikel 2.4 lid 1 van de cao-PO luit als volgt:
2.4 Voltijd- en deeltijdbetrekkingen
1. Voor de inzetbaarheid van deeltijders geldt een beschikbaarheidsregeling conform de volgende
tabel, tenzij met het desbetreffende personeelslid anders wordt overeengekomen.
Inzetbaarheid per week
Werktijdfactor
Tot en met 0,1
Tot en met 0,2
Tot en met 0,3
Tot en met 0,4
Tot en met 0,5
Tot en met 0,6
Tot en met 0,7
Tot en met 0,8
Tot en met 0,9
> 0,9

maximaal aantal dagdelen
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10

maximaal aantal dagen
1
2
3
3
3
4
4
5
5
5

Voor de toepassing van het schema wordt de werktijdfactor rekenkundig afgerond op één cijfer
achter de komma.
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13.3 BIJLAGE 3: VOORBEELDEN JAARTAAK FULLTIMER
VOORBEELD 2A:

JOHAN SECKEL (45% opslag)

Personeelslid heeft een werktijdfactor van 1,0000, dus een inzet van 40 uur per week
-

Bij 930 lesuren per jaar inzetbaar als volgt:

NJT
lestaak
voor- & nawerk
professionalisering
duurzame inzetbaarheid voor iedereen
duurzame inzetbaarheid starters
duurzame inzetbaarheid oudere werknemer
overige taken

BASISMODEL: max. 930 lesgevend
oudere
standaard
starters
werknemers
1.659,0
1.659,0
1.659,0
930,0
930,0
930,0
45%
418,5
418,5
418,5
310,5
310,5
310,5
83,0
83,0
83,0
40,0
40,0
40,0
40,0
130,0
187,5
147,5
57,5

w.o. opgedragen en teamscholing

-

Bij 1000 lesuren lesgevend per jaar

NJT
lestaak
voor- & nawerk
professionalisering
duurzame inzetbaarheid voor iedereen
duurzame inzetbaarheid starters
duurzame inzetbaarheid oudere werknemer
overige taken
w.o. opgedragen en teamscholing

BASISMODEL: max. 1000 lesgevend
oudere
standaard
starters
werknemers
1.659,0 niet van toepassing
1.659,0
1.000,0
1.000,0
45%
450,0
450,0
209,0
209,0
83,0
83,0
40,0
40,0
130,0
86,0
-44,0
past niet

29

VOORBEELD 2B:
BOSLUST (50% opslag)
Bij 930 lesuren per jaar inzetbaar als volgt:

wtf

BASISMODEL: max. 930 lesgevend
oudere
1,0000 standaard
starters
werknemers
NJT
1.659,0
1.659,0
1.659,0
lestaak
930,0
930,0
930,0
voor- & nawerk
50%
465,0
465,0
465,0
264,0
264,0
264,0
professionalisering
83,0
83,0
83,0
duurzame inzetbaarheid voor iedereen
40,0
40,0
40,0
duurzame inzetbaarheid starters
40,0
duurzame inzetbaarheid oudere werknemer
130,0
overige taken
141,0
101,0
11,0
w.o. opgedragen en teamscholing

-

Bij 1000 lesuren lesgevend per jaar

NJT
lestaak
voor- & nawerk
professionalisering
duurzame inzetbaarheid voor iedereen
duurzame inzetbaarheid starters
duurzame inzetbaarheid oudere werknemer
overige taken
w.o. opgedragen en teamscholing

BASISMODEL: max. 1000 lesgevend
oudere
standaard
starters
werknemers
1.659,0 niet van toepassing
1.659,0
1.000,0
1.000,0
50%
500,0
500,0
159,0
159,0
83,0
83,0
40,0
40,0
130,0
36,0
-94,0
past niet
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13.4 BIJLAGE 4: VOORBEELDEN JAARTAAK PARTTIMER
VOORBEELD 3A

JOHAN SECKEL

Werktijdfactor is 0,8538 (maandag tot en met donderdag):
bij maximale lessentaak van 930 lesuren per jaar.

wtf

BASISMODEL: max. 930 lesgevend
oudere
0,8535 standaard
starters
werknemers
NJT
1.416,0
1.416,0
1.416,0
lestaak
793,8
793,8
793,8
voor- & nawerk
45%
357,2
357,2
357,2
265,0
265,0
265,0
professionalisering
70,8
70,8
70,8
duurzame inzetbaarheid voor iedereen
34,1
34,1
34,1
duurzame inzetbaarheid starters
34,1
duurzame inzetbaarheid oudere werknemer
111,0
overige taken
160,0
125,9
49,1
w.o. opgedragen en teamscholing

VOORBEELD 3B

BOSLUST

Werktijdfactor is 0,8538 (maandag tot en met donderdag):
-

bij maximale lessentaak van 930 lesuren per jaar.
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13.5 BIJLAGE 5: OVERGANGSREGELINGEN BAPO
Voorwaarden:
1. Op 30-09-2014 reeds BAPO recht hebben, dus 52 jaar of ouder zijn en verlof opnemen.
2. Gespaarde bapo- uren worden gerespecteerd
Samengevat:
Groep

Max. recht
bij wtf 1

opmerking

52 tot 56 jaar

170 uur

kan de jaarlijkse opname van 170 uur bij wtf 1 continueren:
Basisbudget = 40 uur a 100% loon
Overgangsbudget = 130 uur a 50% loon
De overgangsregeling stopt zodra medewerker 57 jaar is. Dan valt deze onder
de regeling van artikel 8A.7

56 jaar

170 uur

kan de jaarlijkse opname van 340 uur bij wtf 1 tot 57 jaar houden;
Basisbudget = 40 uur a 100% loon
Overgangsbudget = 130 uur a 50% loon
Aanvullend overgangsbudget = 170 uur a 50% loon
Wanneer werknemer 57 wordt valt zij onder onderstaande voorwaarden.

> 57 jaar e.o.

340 uur

kan de jaarlijkse opname van 340 uur bij wtf 1 tot AOW- gerechtigde leeftijd
continueren.
Basisbudget = 40 uur a 100% loon
Overgangsbudget = 130 uur a 50% loon
Aanvullend overgangsbudget = 170 uur a 50% loon

8A.9 Overgangsregeling BAPO
1. De werknemer die op 30 september 2014 BAPO-verlof geniet, kan naast de duurzame
inzetbaarheidsregeling zoals bepaald in artikel 8A.4 en artikel 8A.7 gebruikmaken van
onderstaande overgangsregeling:
a. De leeftijdscategorie 52 tot 56 jaar:
De werknemer in de leeftijdscategorie 52 tot 56 jaar die op 30 september 2014 BAPO-verlof
geniet, behoudt gedurende maximaal vijf jaar recht op een aanvullend overgangsbudget van
maximaal 130 uur per jaar tegen een eigen bijdrage van 50%. Voor werknemers in een
salarisschaal 8 of lager geldt een eigen bijdrage van 40%.
Deze werknemer kan de uren van artikel 8A.4 lid 1 ook inzetten op de aanvullende doelen
genoemd in artikel 8A.7 lid 2. Over deze uren wordt geen eigen bijdrage betaald.
Indien niet alle uren van artikel 8A.4 lid 1 en artikel 8A.7 lid 1 worden ingezet voor verlof, is de
verhouding tussen verlofuren mét eigen bijdrage en zonder eigen bijdrage per 1 januari 2015
130:40 (76,5%:23,5%). Dit overgangsrecht stopt zodra de werknemer gebruik kan maken van
artikel 8A.7.
b. De werknemer van 56 jaar:
De werknemer van 56 jaar die op 30 september 2014 BAPO-verlof geniet, heeft bij wijze van
overgangsrecht al op 56 jarige leeftijd recht op het urenbudget bepaald in artikel 8A.7.
Daarnaast heeft deze werknemer recht op een aanvullend overgangsbudget van maximaal 170
uur per jaar tegen een eigen bijdrage van 50%. Voor werknemers in een salarisschaal 8 of
lager geldt een eigen bijdrage van 40%. Zodra de werknemer 57 jaar wordt, geldt het
overgangsrecht zoals geformuleerd in artikel 8A.9 lid 1 sub c.
Deze werknemer kan de uren van artikel 8A.4 lid 1 in afwijking van het bepaalde in artikel 8A.7
lid 4 ook inzetten voor verlof als nog niet alle uren van artikel 8A.7 lid 1 als verlof zijn gebruikt.
Over de voor verlof ingezette uren van artikel 8A.4 lid 1 wordt geen eigen bijdrage betaald.
In dat geval is de verhouding tussen de uren van artikel 8A.7 lid 1 en artikel 8A.4 lid 1 per 1
januari 2015 130:40 (76,5%:23,5%).
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c. De leeftijdscategorie van 57 jaar en ouder:
De werknemer in de leeftijdscategorie 57 jaar en ouder die op 30 september 2014 BAPO-verlof
geniet, behoudt tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd het recht op een aanvullend
overgangsbudget van maximaal 170 uur per jaar tegen een eigen bijdrage van 50%. Voor
werknemers in een salarisschaal 8 of lager geldt een eigen bijdrage van 40%.
Deze werknemer kan de uren van artikel 8A.4 lid 1 in afwijking van het bepaalde in artikel 8A.7
lid 4 ook inzetten voor verlof als nog niet alle uren van artikel 8A.7 lid 1 als verlof worden
gebruikt. Over de voor verlof ingezette uren van artikel 8A.4 lid 1 wordt geen eigen bijdrage
betaald. In dat geval is de verhouding tussen de uren van artikel 8A.7 lid 1 en artikel 8A.4 lid 1
per 1 januari 2015 130:40 (76,5%:23,5%).
2. De werknemer die op 30 september 2014 BAPO-verlof geniet, maar op deze datum niet van zijn
volledig recht op BAPO-uren gebruik maakt, kan pas vanaf 1 januari 2015 het aantal uren
uitbreiden tot het totaal aantal uren zoals bedoeld in het eerste lid.
3. De totale omvang van het verlof op grond van het eerste en tweede lid en artikel 8A.4 en artikel
8A.7, kan niet meer zijn dan 340 uur per jaar.
4. De werknemer wordt in staat gesteld het verlof zoals hier bedoeld, op een herkenbare wijze op
te nemen in dagdelen met dien verstande dat voor de categorie OP en OOP met lesgebonden en/of
behandeltaken de urenverdeling wordt gebaseerd op de verhouding lesuren, voor- en nawerk,
lesgebonden en/of behandeltaken en overige taken. Deze bepaling geldt niet op scholen waar
gewerkt wordt met het overlegmodel.
5. Een op 30 september 2014 opgebouwd saldo aan gespaard BAPO-verlof wordt gerespecteerd.
Bij opname van dit gespaarde BAPO-verlof is de eigen bijdrage over de gespaarde uren voor de
werknemers in salarisschaal 8 of lager 25%, voor de overige werknemers 35%. Daarnaast kan de
werknemer gebruik maken van artikel 8A.4, 8A.7 en 8A.9. Bij het opnemen van het gespaarde
BAPO-verlof is het maximum van 340 uur niet van toepassing.
6. Artikel 8A.7 lid 7 is van overeenkomstige toepassing.

8A.10 Overgangsrecht OOP arbeidstijdverkorting 60-jarigen en ouder
De werknemer die op 30 september 2014 verlof geniet op basis van artikel 6.35 uit de verlengde
CAO 2013 heeft de keuze tussen:
a. een verkorting van de dagelijkse werktijd met een half uur, mits hij geen bezoldigde
nevenwerkzaamheden verricht of gaat verrichten, of
b. de uren op basis de artikelen 8A.4, 8A.7 en 8A.9.

8A.11 Overgangsrecht oud artikel 7 BAPO-regeling
1. De werknemer die is geboren op of na 1 januari 1950 maar voor 1 januari 1954 en die zijn
BAPO-verlofuren op een later tijdstip wenst op te nemen, behoudt zijn 170 bonusuren. Hiervoor
geldt dat de werknemer vóór het bereiken van het CAO PO/VO akkoord (15 november 2005)
afspraken met de werkgever heeft gemaakt over de invulling van het BAPO-verlof. Over deze
uren wordt een eigen bijdrage van 50% betaald.
2. Voor werknemers bedoeld in het eerste lid, geldt dat de bepaling in artikel 8A.12 lid 1 tweede
volzin niet van toepassing is.

8A.12 Overige bepalingen
1. Opname van verlof als bedoeld in dit hoofdstuk mag geen regeling voor vervroegde uittreding
opleveren zoals bedoeld in de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 2014). In dit geval
dient steeds ten minste 50% van de aan het verlof voorafgaande betrekkingsomvang feitelijk
per week te worden gewerkt.
2. Alle aan het salaris gerelateerde aanspraken blijven berekend op basis van het salaris dat de
werknemer zou hebben genoten als hij geen gebruik zou hebben gemaakt van verlof als
bedoeld in dit hoofdstuk.
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13.4 BIJLAGE 6: OVERZICHT OMGAAN MET WERKDRUK
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