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Zoals u heeft kunnen lezen in de cao primair 

onderwijs 2018-2019 gaat er vanaf 1 augustus 

2019 een nieuwe systematiek in voor het meer-

jarenformatiebeleid en het taakbeleid/de werk-

verdeling. In dit artikel zetten we kort de nieuwe 

systematiek uiteen en staan we stil bij de 

praktische gevolgen hiervan op de totstand-

koming van het meerjarenformatiebeleid en het 

proces van de werkverdeling. Ten slotte belichten 

we de meerwaarde van het bestuursformatieplan 

en de rol die het plan heeft in voorbereiding op 

de werkverdelingsgesprekken.

door Sander Wijnhoff, MSc., 

Junior adviseur P&O Advies

Nieuw systeem van formatiebeleid en 

 werkverdeling 

Hoofdstuk 2 van de cao PO komt te vervallen per 1 

augustus 2019. Hiermee verdwijnen een aantal arti-

kelen, waaronder de huidige opzet van het forma-

tiebeleid, taakbeleid en werkverdeling (basismodel/

overlegmodel). Ook met betrekking tot de werktijd 

vervallen een aantal bepalingen, zoals de minimale 

benoemingsomvang, bepalingen over overwerk 

voor onderwijzend personeel en de inzetbaarheid-

stabel. Ook de verwijzing van de 40-urige werkweek 

in het kader van de werkverdeling is vervallen, al 

blijft deze nog wel in effect voor het bepalen van de 

werktijdfactor, het salaris en verlof. De maximale 

lestijd is aangepast van 930 naar 940 uur. 

In plaats van het huidige hoofdstuk 2 zal, per 1 

augustus 2019, hoofdstuk 2 opgenomen in bijlage 

XXI van kracht zijn. Voor werkgever en werknemers 

is het zaak ervoor te zorgen dat invoering van het 

werkverdelingsplan per 1 augustus 2019 moge-

lijk is. De voorbereiding voor de werkverdeling in 

2019-2020 zal dan dit schooljaar al plaats moeten 

vinden.

Meerjarenformatiebeleid, bestuursformatie-

plan en overig beleid

De werkgever dient volgens de nieuwe systematiek 

het meerjarenformatiebeleid en het bestuurs-

formatieplan op te stellen. Het meerjarenformatie-

plan dient hierbij te bestaan uit een jaarlijks 

geactualiseerde meerjarenbegroting voor minimaal 

4 jaar en de gevolgen van deze begroting voor 

de formatie. Het bestuursformatieplan dient te 

beschrijven hoe de middelen bovenschools dan wel 

aan de scholen worden toebedeeld. Ook dient de 

beschikbare formatie per school (BRIN-nummer) te 

worden vastgesteld, waarbij de verhouding tussen 

het aantal leerlingen en leraren per school wordt 

verantwoord. De verplichting de behaalde percen-

tages functiemix te vermelden is komen te vervallen 

vanwege het vervallen van de vereisten functiemix.

Tevens dienen regelingen te worden opgesteld 

voor de introductie en begeleiding van startende 

werknemers en de wijze waarop de kaders van het 

vervangingsbeleid bij de werkgever worden vorm-

gegeven (enkel bijzonder onderwijs).

Het meerjarenformatiebeleid en het bestuurs-

formatieplan dienen jaarlijks voor 1 mei te worden 

vastgesteld met instemming van de P(G)MR. 

Het werkverdelingsplan

De hierboven genoemde plannen en regelingen 

worden op bovenschools niveau opgesteld. Het 

werkverdelingsplan wordt echter op schoolniveau 

in overleg met het team opgesteld. 

Formatiebeleid, bestuurs-
formatieplan, werkverdelings-
plan... Wat betekent de 
 nieuwe cao voor u?

>>
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De procedure voor de totstandkoming van het 

werkverdelingsplan is als volgt:

>  Jaarlijks worden voor de zomervakantie ge-

sprekken met het team ingepland welke de basis 

 vormen voor het werkverdelingsplan. De werk-

gever plant in op dagen dat de meeste medewer-

kers er zijn en stelt hen tijdig op de hoogte van de 

vergaderingen over het werkverdelingsplan. 

>  De werkgever brengt per (school)team de werk-

zaamheden voor het volgend schooljaar in kaart, 

waaronder het aantal groepen, het aantal (zorg)

leerlingen, overige werkzaamheden en geplande 

teamscholingen. 

>  De werkgever verstrekt het overzicht van werk-

zaamheden aan de teamleden, alsmede informa-

tie over de kaders die het bestuur hanteert inzake 

de werkverdeling op de scholen, de strategische 

doelstellingen, de kaders voor het vervangings-

beleid, het meerjarenformatiebeleid en het 

bestuursformatieplan.

>  De teams voeren voor de zomervakantie het 

gesprek over de werkzaamheden op de school 

en maken hier afspraken over. Dit gesprek zal 

dienen als basis voor het werkverdelingsplan. 

In het werkverdelingsplan dient zorgvuldig een 

breed scala aan onderwerpen te worden vastge-

legd over de wijze waarop de door de werkgever 

in kaart gebrachte werkzaamheden het komende 

schooljaar ingevuld dienen te worden. Ook zaken 

zoals verhouding tussen lesgevende en overige 

taken, pauzetijden en besteding van werkdruk-

middelen worden opgenomen. Voor invoering 

van het werkverdelingsplan is voldoende draag-

vlak binnen de teams nodig. De wijze waarop dit 

getoetst dient te worden wordt door de teams 

zelf bepaald en opgenomen in het werkverde-

lingsplan. 

>  De werkgever maakt op basis van het teamge-

sprek een concept-werkverdelingsplan en legt dit 

voor aan het team voor voorlopige vaststelling. 

>  De PMR toetst vervolgens of de vaststellings-

procedure van het plan goed is doorlopen en  

of er voldoende draagvlak is binnen het team.  

De PMR heeft hierbij instemmingsrecht.

>  Na vaststelling van het werkverdelingsplan 

bepaalt de werkgever in overleg met de indivi-

duele werknemers hun inzet voor het komende 

schooljaar en worden afspraken gemaakt over 

de professionalisering. Het werkverdelingsplan 

dient hierbij als uitgangspunt. Wat blijft gelden 

is dat een fulltime medewerker 1659 klokuren 

op jaarbasis kan worden ingezet. In overleg 

tussen werkgever en werknemer kan wel worden 

overeengekomen dat de werknemer meer lesuren 

verzorgt dan de (bijgestelde) norm van 940 uur.

Planning uitvoering nieuwe systematiek

Van het team wordt verwacht dat zij beslissingen 

neemt over de inzet van mensen en middelen op 

de school in het komende schooljaar. Om deze 

beslissingen te kunnen maken krijgt zij informatie 

van de werkgever, zoals hierboven beschreven. Het 

verstrekken van deze informatie zal, zeker het eerste 

jaar, niet genoeg zijn. Het leren lezen van documen-

ten als meerjarenbestuursformatieplannen, alsmede 

het inzicht krijgen in bijvoorbeeld de gevolgen van 

het aannemen of afstoten van medewerkers zal 

de nodige tijd kosten. Aangezien dit schooljaar de 

eerste keer is, dient rekening te worden gehouden 

met extra tijdsbesteding om alle partijen te laten 

wennen aan de nieuwe methodes, beleidsstukken 

en verantwoordelijkheden. Het is dus meer dan ooit 

van belang om tijdig te beginnen met het opstellen 

van meerjarenformatiebeleid en het bestuursforma-

tieplan. Idealiter zouden de beleidsstukken al rond 

januari gereed zijn om het vervolgtraject tijdig in 

gang te kunnen zetten.

Onderstaand een voorbeeldplanning voor de 

 totstandkoming van het werkverdelingsplan.

>>

Activiteit Planning

Opstarten meerjarenbegroting, meerjarenformatiebeleid, bestuursformatieplan en 

 overige beleidsstukken

Oktober-december

Meerjarenformatiebeleid en bestuursformatieplan afronden en voorleggen aan P(G)MR 

ter instemming

December-januari

Werkzaamheden per team in kaart brengen. Data verzamelen Februari

Teams informeren en informatie (kaders bestuur, meerjarenformatiebeleid, strategische 

doelstellingen, bestuursformatieplan) ter beschikking stellen en ondersteunen bij leren 

lezen stukken

Februari

Teamgesprekken voeren over werkverdeling Maart

Concept-werkverdelingsplannen opstellen en voorleggen team, aanpassingen verwerken Begin april

Instemming verkrijgen PMR (doorgaans 6 weken) Concept-werkverdelingsplan  

medio april voorleggen

Gesprek individuele medewerkers Juni

Start zomervakantie Vanaf 1e week juli
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Praktische consequenties voor  

de inhoud en planning van het  

bestuursformatieplan

Ondanks de wijzigingen in de cao-teksten 

en de nieuwe systematiek van het werk-

verdelingsplan zijn een aantal zaken gelijk 

gebleven. Er dient nog steeds een meerjaren-

begroting en bestuursformatieplan opgesteld te 

worden. Het bestuursformatieplan geldt nog steeds 

als basis voor RDDF-plaatsing van werknemers. 

In het meerjarenformatiebeleid worden aan de 

hand van de meerjarenbegroting de gevolgen be-

paald voor de formatie. Het bestuursformatieplan 

vertaalt deze gevolgen naar de praktijk en bevat de 

beschikbare formatie en via welke stappen de werk-

gever deze beoogt te bereiken, zoals bijvoorbeeld 

RDDF-plaatsing. 

Om goed aan te sluiten bij de voorbereidingen voor 

het werkverdelingsplan is ons advies de bestuurlijke 

kaders inzake de werkverdeling eveneens in het be-

stuursformatieplan op te nemen, alsmede de stra-

tegische doelstellingen. Het voordeel hiervan is dat 

een en ander op een logische plaats vastligt en er 

in de komende jaren op kan worden teruggegrepen.

Voor de planning heeft de nieuwe systematiek in-

grijpende gevolgen. Het bestuursformatieplan dien-

de in voorgaande cao’s al voor 1 mei vast gelegd te 

zijn met instemming van de P(G)MR. Deze dead-

line blijft gehandhaafd in de nieuwe cao-teksten. 

In de cao PO 2016-2017 was de planning verscho-

ven naar uiterlijk 1 februari van een jaar voor die 

besturen die tot RDDF-plaatsing moesten overgaan 

vanwege de procedure bedrijfseconomisch ontslag. 

Sinds 2012 pleit Dyade voor het naar voren halen 

van het opstellen en vaststellen van het bestuurs-

formatieplan tegelijk met de meerjarenbegroting. 

Overlap in documenten wordt hiermee  voorkomen 

en het zorgt voor meer afstemming tussen de 

 begrotingscyclus per kalenderjaar en het formatie-

beleid per schooljaar.

Met de komst van de aangepaste procedure bij 

bedrijfseconomisch ontslag in 2016 en per dit 

schooljaar de procedure invoeringswerkverdelings-

plan is het naar voren halen van het opstellen en 

vaststellen van het meerjarenformatiebeleid nog 

belangrijker geworden. 

Bestuursformatieplan: Een moetje of een must? 

Wij hebben ervaren dat, indien deze twee do-

cumenten goed op elkaar aansluiten, beide een 

 unieke bijdrage kunnen bieden en van waarde 

zijn bij het bepalen van een zo efficiënt mogelijk 

meerjarenformatiebeleid. De meerjarenbegroting 

geeft de financiële situatie van het bestuur weer. 

Op basis hiervan worden doelstellingen gemaakt 

voor de beoogde formatie. Het bestuursformatie-

plan maakt vervolgens de vertaling naar de praktijk 

en zoomt in op de te nemen stappen en relevante 

randvoorwaarden, zoals natuurlijk verloop en 

ontslagruimte. 

Wij merken dat sommige besturen het bestuurs-

formatieplan zien als een verplicht nummer dat 

opgesteld dient te worden en daarna ongelezen in 

de kast komt te liggen. Zeker in de nieuwe systema-

tiek is dit een gemiste kans. Het bestuursformatie-

plan kan als ideaal vertalingsmiddel gelden van de 

financiële situatie van het bestuur naar de prakti-

sche gevolgen voor de formatie van de scholen en 

de door de werkgever in kaart gebrachte werkzaam-

heden. In die rol kan het bestuursformatieplan een 

cruciale schakel zijn in het volledig en begrijpelijk 

informeren van uw teams ter voorbereiding op de 

werkverdelingsgesprekken. 

Bij Dyade laten wij het bestuursformatieplan zo 

nauw mogelijk aansluiten op de meerjarenbegro-

ting. Met het oog op de nieuwe systematiek en 

bijbehorende benodigde beleidsstukken raden wij 

dit ook zeker aan. Op deze wijze kunt u namelijk 

de teams van uw scholen zo helder en compleet 

mogelijk informeren en kunt u tijdig de benodigde 

vervolgstappen zetten om het gehele traject voor 

de zomervakantie te kunnen voltooien. Mocht u de 

voorkeur geven aan een zo kort en simpel mogelijk 

bestuursformatieplan dat toch aan de eisen van de 

cao voldoet, dan kunnen wij u hier uiteraard ook 

bij ondersteunen.•
Voor meer informatie over de nieuwe systematiek of ondersteuning 

bij het opstellen van uw bestuursformatieplan helpen wij u graag 

verder. Ook denken we graag met u mee over uw voorbereiding op 

de werkverdelingsgesprekken. Meer informatie is te vinden op onze 

website.

U kunt ook direct contact opnemen met Sander Wijnhoff,  

sander.wijnhoff@dyade.nl of 06-27329415.
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