
      

Datum 18 februari 2022  
Betreft:  Investeren in werkdrukverlichting    

 
Geachte heer Wiersma, 

De werkdruk is in het voortgezet onderwijs is al jaren onaanvaardbaar hoog. Sociale partners zijn 

daarom verheugd dat het nieuwe kabinet heeft afgesproken hier serieus werk van te maken door 

geld vrij te maken voor werkdrukverlichting. Wij vragen u deze coalitieafspraak concreet te 

maken en gaan hierover graag met u het gesprek aan in samenhang met de andere voornemens 

uit het regeerakkoord.  

In het coalitieakkoord staat: “we brengen scholen in positie door investeringen zoveel mogelijk 

rechtstreeks naar de klas te laten gaan, volgens de systematiek van de werkdrukmiddelen.” Deze 

aanpak is inderdaad succesvol in het primair onderwijs en verdient navolging. Wel is de situatie in 

het voortgezet onderwijs complexer. De scholen in het voortgezet onderwijs zijn in omvang 

groter en anders georganiseerd met onder andere verschillende teams en secties. Sociale partners 

zijn daarom met elkaar in overleg om de juiste balans te vinden vanuit hetzelfde uitgangspunt dat 

de investeringen volledig in de school en de klas terecht moeten komen.  

Op 1 november 2019 is met de vorige minister het Convenant werkdrukverlichting en 

arbeidsmarkttekorten overeengekomen. Dit convenant bevatte een incidentele investering van 

150 miljoen euro voor het voortgezet onderwijs voor onder andere werkdrukverlichting. Het was 

een omstreden convenant. Vrijwel elke ondertekenende partij had bezwaren tegen het incidentele 

karakter van de middelen. Het ging (en gaat) immers om een structureel vraagstuk dat om een 

structurele oplossing vraagt. Voor de AOb was dat de reden om haar steun in te trekken.  

Uit recent onderzoek dat VOION heeft verricht naar de besteding blijkt dat de middelen deels 

goed zijn besteed. Leraren, ondersteunend personeel en schoolleiders hebben samen goede 

bestedingsbestemmingen gevonden passend bij het doel van het convenant waaronder het terrein 

van werkdrukverlichting. Maar uit diezelfde rapportage van VOION komt ook kritiek naar 

voren. Onder meer op het incidentele karakter van de middelen waardoor de 

werkdrukinitiatieven in 2022 alweer gestopt moeten worden omdat de financiering is geëindigd.. 

Ook is er kritiek op de omvang van de middelen: 150 miljoen is domweg te weinig om tot goede 

duurzame oplossingen te komen voor alle leraren.  

Sociale partners vragen het kabinet om het goede voorbeeld van het primair onderwijs te volgen 

en structureel te investeren in het verlagen van de werkdruk in het voortgezet onderwijs. Het 

grote te overbruggen verschil met de werkdrukmiddelen in het primair onderwijs is dat die met 

jaarlijks 430 miljoen  - naar rato 327 miljoen voor het voorgezet onderwijs - beduidend hoger 

zijn.  



Over de wijze van besteden zijn sociale partners het eens. De schoolbesturen dragen er zorg voor 

dat de middelen die het kabinet vrijmaakt volledig bij de scholen terecht komen. Vervolgens 

komen leraren, ondersteunend personeel en schoolleiders samen tot een goede en toegesneden 

inzet van de middelen voor het verlichten van de werkdruk op basis van een cao-afspraak die 

hiervoor de kaders biedt. Over de precieze uitwerking zijn we in gesprek. Vanzelfsprekend moet 

ook een goede inrichting van de evaluatie en verantwoording onderdeel worden van deze 

werkdrukaanpak.   

Een dergelijke investering alleen is niet voldoende maar het is een belangrijke gezamenlijke stap 

om het voortgezet onderwijs een aantrekkelijke sector te laten zijn. Niet alleen nu maar ook in de 

toekomst. Daarmee sluit het goed aan bij de grote inhoudelijke ambities van het kabinet.  

Sociale partners zien uit naar uw reactie op ons verzoek.  
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