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Uit een werkdrukonderzoek van TNO (2015) bleek dat het huidige taakbeleid op veel scholen voor 
werkdruk zorgt. TNO kreeg in 2017 van Voion de opdracht om onderzoek te doen naar een effectiever 
taakbeleid. Om de bevindingen uit dat onderzoek door te ontwikkelen tot een concrete handreiking en 
deze te testen in de praktijk, hebben sociale partners akkoord gegeven voor een pilotproject. Doel was 
een prototype handreiking te ontwikkelen voor een effectiever taakbeleid. Dat prototype bestaat uit 
een procesaanpak en een ondersteunend digitaal instrument waarmee taken aan voorkeuren kunnen 
worden gekoppeld. In 2019 is de pilot met het Haarlem College gestart. De pilot sloot goed aan bij de 
activiteiten die het HOT-team (werkgroep Her-Ontwerp Taakbeleid) van het Haarlem College al hadden 
ontwikkeld om het taakbeleid niet alleen kwantitatief maar vooral kwalitatief beter in te vullen en van 
‘uren tellen’ af te komen. Hoeveel tijd men voor een taak nodig heeft is immers erg persoons- en 
situationeel gebonden en daarmee moeilijk te kwantificeren; het gaat erom dat de juiste taak bij de 
juiste persoon terechtkomt.

Wat?

Het Haarlem College is in het schooljaar 2021/2022 met een nieuwe werkverdeling van start gegaan 
en rondt de pilot eind dit jaar af. De dynamiek rondom het verdelen van de taken is veranderd: de 
docenten hebben nu een totaalbeeld van alle taken die gedaan moeten worden op school en voeren 
taken uit die zij zelf hebben uitgekozen omdat het plezier geeft of een uitdaging biedt. Er is een 
transparante taakverdeling ontstaan die schoolbreed wordt gedragen. En er is nu inzicht in de kennis 
die in huis is, welke training nog vereist is en welke activiteiten aangepast moeten worden om 
energielekken te voorkomen. Bovendien is er vertrouwen dat het werk dat moet gebeuren, gelijkelijk 
wordt verdeeld over de medewerkers. De medewerkers geven aan dat zij positief zijn over het 
resultaat en het Haarlem College verwacht dit ook terug te zien in het werkdrukrapport en het 
ziekteverzuim.

https://www.voion.nl/publicaties/werkdrukonderzoek-in-het-vo/
https://www.voion.nl/publicaties/naar-een-effectiever-taakbeleid-in-het-voortgezet-onderwijs/
https://www.voion.nl/publicaties/naar-een-effectiever-taakbeleid-in-het-voortgezet-onderwijs/
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Aanpak/proces

Het Haarlem College heeft de volgende processtappen gevolgd: 

• Enquête door het HOT-team, waarin management team, mr en docenten zijn 
vertegenwoordigd, onder medewerkers: hoe waardeert men het taakbeleid (met een 6) en 
welke kernwaarden staan centraal (waardering, talent, samenwerking, transparantie, 
gelijkwaardigheid, maar vooral vertrouwen).

• Het HOT-team en de mr formuleren een gezamenlijke missie en visie t.a.v. het taakbeleid.
• Werkgroep stapt in bij het pilotproject Werkbalans en verdeelt met TNO de activiteiten in 36 

taken.
• De digitale tool Balans in Onderwijstaken (BIONT), ontwikkeld door TNO koppelt de taken aan 

voorkeuren en wordt door alle docenten geanonimiseerd ingevuld. 
• Uit het resultaat van de tool ontstaan individuele praatplaten en een schoolbreed beeld: waar 

liggen de voorkeuren en waar lekt energie?
• De activiteiten worden heroverwogen: waar kunnen we inhoudelijk of organisatorisch 

bijschaven, automatiseren, uitbesteden of loslaten? 
• De werkgroep houdt brainstormsessies met Voion en YouFacilitate om tot een goede 

methodiek van verdeling te komen.
• Directie en MR herschrijven het taakbeleid en brengen het in stemming onder de docenten; 

het nieuwe taakbeleid wordt geaccordeerd.
• Een fysieke activiteitenmarkt wordt getest bij een groep docenten.
• Er wordt een (i.v.m. corona, digitale) activiteitenmarkt georganiseerd voor alle docenten 

waarbij zij hun voorkeur kunnen shoppen: wat vind ik leuk of wat wil ik nog leren? 
• Docenten vullen eerst hun persoonlijke werkzaamheden-bord met lessen, algemene 

schoolactiviteiten en eventueel met hun specialisme op basis van hun aanstelling.
• De docenten shoppen daarna de activiteiten binnen hun vakgroep en vervolgens de 

schoolbrede activiteiten.
• Overgebleven taken worden op een natuurlijke manier verdeeld.
• Bij onderinschrijving of te veel belangstelling voor bepaalde activiteiten, worden 

verdeelgesprekken gevoerd waarin wordt bepaald wie de activiteit oppakt.
• Er worden drie evaluatiemomenten ingebouwd: één na de activiteitenmarkt om te zien of een 

docent niet te veel op zijn bord heeft en wat hij nodig heeft om zijn activiteiten goed uit te 
voeren. En twee momenten gedurende het jaar om de voortgang te monitoren.

• De werkgroep houdt een enquête over de markt en de verdeling; medewerkers zijn positief.
• Voor alle activiteiten wordt bepaald wanneer ze weer op de markt worden gebracht zodat er 

een automatisme in het roulatiesysteem ontstaat.
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VOION
Voion is kennis- en sparringpartner voor het voortgezet onderwijs op het gebied van de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken.

WWW.VOION.NL • INFO@VOION.NL

Tips/leermomenten 

• Zet een breed samengestelde werkgroep op van enthousiaste mensen en geef hen de ruimte 
en het vertrouwen om ideeën uit te werken. Zij zijn de ‘motor’ van de veranderingen.

• Neem de mr vanaf de start mee in de plannen zodat er niet achteraf gediscussieerd hoeft te 
worden. Maak duidelijk dat het belang van de herinrichting van het taakbeleid synchroon 
loopt met de belangen van de mr: hoe krijgen we meer balans zodat docenten zich minder 
belast voelen.

• Wees transparant en communiceer elke stap met de hele organisatie, zodat het schoolbreed 
gedragen wordt.

• Reserveer voldoende tijd voor de activiteitenmarkt; in de digitale opzet bleek een dag te krap.
• Overweeg zorgvuldig hoe de verdelingsgesprekken na de markt moeten worden ingevuld. 

Soms kost het loslaten van taken meer tijd, maar plant een zaadje dat het in de toekomst ‘op 
de markt’ komt.

• Ga uit van vertrouwen in plaats van controle en bouw evaluatiemomenten in.
• De procesaanpak is vermenigvuldigbaar, maar begin als school niet koud aan de herinrichting 

van het taakbeleid. Het moet bij je school passen en daarna stap voor stap op een 
transparante manier implementeren.

Praktijkverhaal
Lees ook het interview met Karin Rook, Nikkie van de Pol en Marc Teulings van het Haarlem College: 
Van uren tellen naar een gebalanceerd taakbeleid

Meer over de methode werkbalans
Werkbalans is een methode waarbij de niet-lesgebonden taken worden verdeeld passend bij de 
individuele ontwikkelbehoefte en motivatie van docenten én bij de ambities van de school. Deze 
werkverdelingsmethode biedt kansen om het werkplezier van docenten te vergroten en het risico op 
werkdruk te verminderen. Werkbalans is in opdracht van de cao-tafel VO samen met TNO, 
YouFacilitate en het Haarlem College ontwikkeld.
• Bekijk de animatie Werkbalans; een hulpmiddel bij het verdelen van niet-lesgebonden taken
• Meer informatie over Werkbalans-VO op de website van Voion: www.voion.nl/werkbalans 

https://www.voion.nl/inspiratie/van-uren-tellen-naar-een-gebalanceerd-taakbeleid
https://youtu.be/pJ9ZrQ0aTHQ
http://www.voion.nl/werkbalans
https://youtu.be/pJ9ZrQ0aTHQ
https://www.voion.nl/inspiratie/van-uren-tellen-naar-een-gebalanceerd-taakbeleid
http://www.voion.nl/werkbalans
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