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Werkdrukvermindering door:

Vermindering maximale lestaak

Ontwikkeltijd



Vermindering maximale lestaak: 
De CAO

Indien de maximale lestaak op een instelling op jaarbasis 750 
klokuren of hoger is, wordt deze met ingang van 1 augustus 2019 

met 30 klokuren verminderd.



Vermindering maximale lestaak: 
De CAO

Indien de maximale lestaak op een instelling op jaarbasis 750 
klokuren of hoger is, wordt deze met ingang van 1 augustus 2019 

met 30 klokuren verminderd.

- op instellingsniveau
- per 1 augustus 2019
- vermindering van 30 klokuur



Vermindering maximale lestaak: 
Uitleg/interpretaties

Dit (aanpassing onderwijsprogramma en lessentabel) moet
tenminste leiden tot vermindering van de maximale lestaak van 

750 lesuur of hoger met 30 uur per 1-8-19.



Vermindering maximale lestaak: 
Uitleg/interpretaties

Dit (aanpassing onderwijsprogramma en lessentabel) moet
tenminste leiden tot vermindering van de maximale lestaak van 

750 lesuur of hoger met 30 uur per 1-8-19.

Voor docenten die 750 lesuur of meer geven, betekent dit dat ze
een lesuur per week minder kunnen gaan geven.

https://www.vo-raad.nl/artikelen/q-a-onderhandelaarsakkoord-
cao-vo-2018-2019



Vermindering maximale lestaak: 
Van 750 naar 720

750 uur = lessen x weken x lesduur

750 = 25 x 36 x 50/60
750 = 23,8 x 37,8 x 50/60
750 = 27,7 x 36 x 45/60



Vermindering maximale lestaak: 
Van 750 naar 720

750 = 25 x 36 x 50/60

Van 750 naar 720 = 4% reductie*:

720 = 24 x 36 x 50/60 
720 = 25 x 34,56 x 50/60
720 = 25 x 36 x 48/60

* Bij andere max. lestaak, ander %.



Vermindering maximale lestaak: 
De praktijk in Foleta

- 750 uur = lessen x weken x lesduur

- Lesduur: leseenheid in S2.2.1
- Lessen: maximale lestaak in S2.2.1



Vermindering maximale lestaak: 
De praktijk in Foleta

- 750 uur = lessen x weken x lesduur

- Weken: S2.2.1 tabblad perioden



Vermindering maximale lestaak: 
Van 750 naar 720

Maar…….



Lestaak docent (720) 
en

onderwijstijd leerlingen
(3700/4700/5700)

Docenten geven minder les op jaarbasis maar leerlingen moeten
hetzelfde/voldoende aantal uren onderwijstijd (kunnen) behalen



Intermezzo onderwijstijd (1)
Schooljaar leerlingen:

52 weken = 52 x 5 = 260
minus
11 weken vakantie = 11 x 5 = 55
12 roostervrije dagen leerl. = 12
4 feestdagen = 4

Resteert: 189 dagen onderwijs (37,8 weken)



Intermezzo onderwijstijd (2)
Leerlingen: 
36 weken les (180 dagen) en 9 dagen onderwijsactiviteiten

Onderwijsactiviteiten:
Sportdag, projecten, introductie, toetsweek(?), etc.

Bijvoorbeeld:
1000 = 31,5 x 36 x 50/60 + 55



Intermezzo onderwijstijd (3)
De onderwijstijd (ll’n) wordt grotendeels behaald door het 
volgen van de lessen die door de docenten gegeven worden.

Nieuwe CAO:

Maximale lestaak docent gaan naar beneden.

Onderwijstijd leerlingen blijft gelijk.

Geen extra budget.



Intermezzo onderwijstijd (4)

DILEMMA!
UITDAGING!

KANS!

Een oplossing: lessenreductie.



Lessenreductie: 
Uitleg/interpretaties

…. een beweging naar lessenreductie te realiseren, via aanpassing
en vernieuwing van het onderwijsprogramma (inclusief de 

lessentabel)…

https://www.vo-raad.nl/artikelen/q-a-onderhandelaarsakkoord-
cao-vo-2018-2019



Lessenreductie: 
Uitleg/interpretaties

- Onderwijstijd verzorgd door anderen
- Stage
- Orientatie universiteit
- Zelfstudie
- Hoorcolleges, KWT, grotere groepen

Zie ook: www.voion.nl



Ontwikkeltijd



Ontwikkeltijd:
De CAO

- …. De maximale lestaak wordt met 30 uur verminderd..

- Deze klokuren worden verhoogd met de opslagfactor zodat
daarmee in totaal 50 uur vrijkomt. De vrijkomende uren
komen beschikbaar als ontwikkeltijd en tijd voor verdere
verbreding en verdieping.



Ontwikkeltijd:
Uitleg/interpretaties

50 uur, bij elke opslagfactor
De (50) vrijkomende uren komen beschikbaar als

ontwikkeltijd



Ontwikkeltijd:
Uitleg/interpretaties

Ontwikkeltijd wordt toegekend op grond van het aantal te
geven lessen:

Ontwikkeltijd = aantal lessen x 50 / max. les

Lessen uit lessen aan secties (S3.1.2)



Ontwikkeltijd:
Uitleg/interpretaties

Bij nieuwe max. les van 24 (36 weken, 50’):

Ontwikkeltijd per les = 1 x 50 / 24 = 2,08 uur

Fulltimer 24 lessen: 24 x 50 / 24 = 50 uur



Ontwikkeltijd:
Uitleg/interpretaties

Voor docenten (van een school met een maximale lestaak 
van 750 uur of meer) die reeds minder dan 720 uur lesgeven, 

wordt ook de post ontwikkeltijd in de jaartaak opgenomen.

Fulltimer met senioren verlof (netto WTF = 0,7951):
Ontwikkeltijd = 19 x 50 / 24 = 39,6 uur

(zie ook volgende dia!)

Fulltimer met veel taken en daardoor 19 lessen:
Ontwikkeltijd = 19 x 50 / 24 = 39,6 uur



Ontwikkeltijd:
Uitleg/interpretaties

Bij minder dan het maximale aantal lessen (bijv. senioren 
verlof), leidt de reductie niet tot een hele les minder:

-als er gekozen wordt voor een les minder, dan meer taken.
-maar bij hetzelfde aantal lessen, leidt dit tot minder taken.



Ontwikkeltijd:
Uitleg/interpretaties

Een docent met meer lessen dan max. les krijgt 50 uur 
ontwikkeltijd.



Ontwikkeltijd:
Uitleg/interpretaties

Als de maximale lestaak (instelling!) al lager is dan 750 uur 
hoeft er geen ontwikkeltijd toegekend te worden.



Ontwikkeltijd:
Jaartaak



Ontwikkeltijd:
Jaartaak



Scenario



Scenario: S2.4.2 benodigd



Scenario: S2.4.2 benodigd



Scenario: S2.2.5 lessentabel

Hoorcollege

Facultatieve les(sen)



Scenario: S2.2.5 lessentabel



Ontwikkeltijd verantwoording

Ontwikkeltijd ook als soort taak beschikbaar in:

• de takenlijst S2.2.8.

• S2.2.2, AST en Desk. bevordering, tabblad berekende taken



Tot slot

Support

Veel plezier!
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