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Betreft: uitkomsten peiling werkdrukmiddelen

Geachte minister Slob,
Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze peiling van afgelopen februari rond
de inzet van de werkdrukmiddelen waar 728 schoolleiders aan hebben meegedaan en die
wij deze week nog zullen publiceren. In lijn met de eerdere peiling van voorjaar 2018
zien wij dat de werkdrukmiddelen goed en effectief worden ingezet. Schoolleiders geven
blijk van bewuste keuzes die op de verschillende scholen tot verschillende invulling
leiden. Gezien de enorme werkdruk die nog steeds wordt ervaren, pleiten wij ervoor dat
de vervolgtoekenning van de werkdrukgelden - afwijkend van het afgesproken tijdpad naar voren wordt gehaald. Op deze wijze krijgen schoolleiders en leraren op hun scholen
extra kansen om de werkdruk nog het komend schooljaar verder te verlagen. Dit kan een
belangrijke impuls zijn in het krachtenveld van de onderwijsarbeidsmarkt; waar het
tekort aan personeel een werkdruk verhogende factor is voor schoolleiders en leraren.
Wij vinden het verder zorgelijk dat in 8% van de gevallen er nog wordt aangegeven dat
er geen volledige handelingsvrijheid op schoolniveau is verkregen vanuit het bestuur. In
het kader van autonomie en de afspraken in het werkdrukakkoord blijft dit een
aandachtspunt.
Als bijlage (pagina 2) een samenvatting van de uitkomsten van onze peiling van februari
2019. In onze publicaties zullen wij ook de opmerkingen en toelichtingen van onze leden
meenemen, die in dit overzicht ontbreken.
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