Er komt vanaf schooljaar 2022/2023 structureel
extra geld beschikbaar om werkdruk aan te pakken:
• 150 miljoen euro individueel te besteden
• 150 miljoen euro collectief op school te besteden

cao-afspraken over
werkdrukverlichting voor mijn school?

Wat betekenen de

			

Collectieve werkdrukmiddelen
KADERS
OPSTELLEN

WERKDRUKPLANNEN
MAKEN

Schoolbestuur ontvangt
jaarlijks een bedrag per
leerling extra aan financiële
middelen.

Schoolleiding en PMR stellen
kaders vast voor besteding
van de collectieve middelen.

Werknemers stellen – binnen
de vastgestelde kaders –
gezamenlijk met hun organi
satorische eenheid de inhoud
van de werkdrukplannen op.
Meer informatie

Meer informatie

Meer informatie

Afspraken in CAO VO over collectieve werkdrukmiddelen:
• De schoolleiding en pmr bepalen de kaders voor de besteding van de collectieve middelen.
Daarbij vergewist de pmr zich van de meerderheidssteun van het personeel.
• Werknemers voeren begin 2023 met hun organisatorische eenheid – binnen de vastgestelde kaders –
het gesprek over hoe ze de werkdruk willen aanpakken en maken gezamenlijk de werkdrukplannen
voor de besteding van de toebedeelde werkdrukmiddelen.
• De werkdrukplannen worden daarna samengevoegd tot een concept collectief werkdrukplan voor de
hele school dat kenbaar wordt gemaakt aan het voltallig personeel en wordt bekrachtigd door de pmr.
• Het bestuur legt over de besteding van de middelen, verantwoording af in het jaarverslag.

Overgangsjaar 2022/2023
In overgangsjaar 2022/2023 is het opstellen van een collectief werkdrukplan door het personeel niet
meer haalbaar en worden de collectieve werkdrukmiddelen, in overleg met de p(g)mr en met een actieve
betrokkenheid van de werknemers, besteed in de geest van de structurele afspraken waarbij er geen
meerjarige verplichtingen worden aangegaan.

Het voortgezet onderwijs: een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken!
Dat is waar Voion, in samenwerking met scholen, de VO-raad en vakbonden, aan wil bijdragen.
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