
Regeling Aanpassing arbeidsduur en deeltijdwerk  
 

 

Inleiding / preambule  

Onderstaande regeling beschrijft het ABSA beleid t.a.v. deeltijdwerk en een verzoek van 

de werknemer, zijn arbeidsduur (werktijdfactor) te verhogen of te verlagen. Dit beleid 

wordt op alle ABSA scholen op dezelfde wijze gevoerd. Het bestuur stelt zich op het 

standpunt dat deeltijdwerk binnen het primair onderwijs een normale zaak is, maar dat 

in het belang van de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs steeds moet worden 

afgewogen of het individuele belang niet strijdig is met het organisatiebelang.  

 

Onze belangrijkste uitgangspunten zijn:  

 

 Deeltijdverzoeken worden altijd serieus op de mogelijkheden onderzocht en worden 

toegekend als er geen overwegende organisatorische of onderwijskundige bezwaren 

zijn; het gestelde in de CAO-PO is daarbij ons uitgangspunt.  

 

 Een verzoek tot verandering van de werktijdfactor wordt alleen aan het begin van 

een nieuw schooljaar toegekend in het kader van de vaststelling van het formatieplan 

voor dat jaar. Alleen om redenen van billijkheid of op medisch advies kan van deze 

regel worden afgeweken.  

 

 Een verzoek moet jaarlijks vóór 1 april worden ingediend, maar in bijzondere 

gevallen uiterlijk voor 1 mei.  

 

 Als de functie van groepsleerkracht in deeltijd wordt vervuld, is per klas een duo met 

twee aanvullende deeltijdbanen het meest wenselijk;  

 

 Kleine deeltijdbanen moeten bij voorrang kunnen worden uitgebreid;  

 

 Deeltijders moeten gelijk behandeld worden met voltijders als het gaat om 

arbeidsvoorwaarden, relatieve aanstellingsomvang, nascholing e.d.  

 

 Deeltijders zijn zelf ook sterk verantwoordelijk voor een goede communicatie en 

afstemming;  

 

 De afspraken moeten optimale mogelijkheden bieden voor de combinatie van arbeid 

en zorgtaken, maar de last mag niet eenzijdig bij de schoolorganisatie worden 

gelegd.  

 

 In het navolgende hebben we deze uitgangspunten vastgelegd in een aantal regels. 

Dit geheel is vastgesteld door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.  

 

Deze regeling moet in relatie met andere regelingen uit het Personeelsbeleidsplan 

worden gezien en heeft met name een sterke relatie met:  

 

 Werktijdenregeling en het taakbeleid van de betreffende school  

 Meerjaren Formatiebeleid  

 

 
Artikel 1 Definities  
Onder een voltijdbetrekking wordt verstaan een betrekking met een werktijdfactor van 

1,0 en een normjaartaak van 1659 uur. Onder een deeltijdbetrekking verstaan we elke 

betrekking met een werktijdfactor kleiner dan 1,0.  
 

 

 



Artikel 2. Doelstellingen deeltijdbeleid  
Het bestuur voert een beleid ten aanzien van deeltijdarbeid. De doelstellingen met 

betrekking tot deeltijdarbeid luiden als volgt.  

Het personeel optimale mogelijkheden bieden tot ontplooiing, zowel binnen als buiten de 

arbeidsorganisatie, mede in het kader van een positieve bijdrage aan het 

emancipatieproces en een goede verdeling van arbeid- en zorgtaken;  

Verruiming van de maatschappelijke mogelijkheden tot deelname aan betaalde arbeid 

door middel van een goede spreiding van de beschikbare banen over werkzoekenden. 

Deeltijdarbeid draagt bij tot spreiding van werkgelegenheid. Uitbreiding van kleinere 

banen draagt bij tot grotere financiële zelfstandigheid van betrokken personen.  

 
Artikel 3 Voltijd- en Deeltijdbetrekkingen  
Voor zover passend in het formatiebeleid en daarbij rekening houdend met 

onderwijskundige en schoolorganisatorische belangen en met de individuele belangen 

van de betrokkene, wordt een verzoek van een personeelslid tot aanpassing van de 

werktijdfactor toegekend.  

Als het bestuur besluit, om een verzoek van de werknemer om zijn werktijdfactor te 

veranderen af te wijzen, stelt het de werknemer schriftelijk op de hoogte van de redenen  

die aan dat besluit ten grondslag liggen.  

Vrijkomende vacatureruimte wordt bij voorrang aangeboden aan werknemers met een 

deeltijdbetrekking in vaste dienst die regelmatig tijdelijke uitbreidingen hebben gehad 

wegens vervangingswerkzaamheden. Deze aanbieding geschiedt alleen als voor het 

bestuur geldende wet- en regelgeving zich daartegen niet verzet en de bevindingen van 

een beoordelingsgesprek hiertoe voldoende aanleiding geven.  

Bij de vraag of er sprake is van vacatureruimte bij het aanbieden van vacatures hanteert 

de werkgever de volgorde zoals opgenomen in bijlage VI van de CAO-PO 2002-2004.  

 
Artikel 4 Interne gerichtheid  
Een aanpassing van de werktijdfactor op verzoek van de werknemer geschiedt in principe 

alleen ten behoeve van personeel dat reeds tenminste een jaar in dienst is en een vast 

dienstverband heeft. Hiermee wordt beoogd om tegemoet te kunnen blijven komen aan 

intern levende wensen ten aanzien van de betrekkingsomvang. Dit betekent dat er bij 

externe vacatures geen actief deeltijdbeleid wordt gevoerd, maar dat het vastgestelde 

(meerjaren) formatiebeleid en de wensen ten aanzien van inzetbaarheid van de 

betreffende school bepalend zijn.  

 

Artikel 5 Voorwaarden ten aanzien van deeltijdarbeid  
Van het personeelslid met een deeltijdbetrekking wordt verwacht dat hij/zij naar 

evenredigheid van de werktijdfactor beschikbaar is voor niet-lesgebonden taken. Het 

taakbeleid van de betreffende school geeft hiervoor de kaders. Betrokkene dient zodanig 

deel te nemen aan de overlegstructuren en afstemmingsactiviteiten die tot zijn/haar 

functie behoren, dat van een normale functievervulling sprake kan zijn. Hieronder 

worden mede verstaan: teamvergadering, ouderbezoek, bouwoverleg, 

nascholingsactiviteiten e.d.  

De frequentie van deelname aan de teamvergaderingen is afhankelijk van de grootte van 

de betrekking en het onderwerp van de vergadering. Binnen het schoolteam worden hier 

jaarlijks afspraken over gemaakt.  



De verhouding tussen lesgebonden en niet-lesgebonden taken moet evenredig zijn ten 

opzichte van voltijd-personeel.  

Indien betrokkene niet aan een overlegstructuur of activiteit kan deelnemen die voor de 

goede uitoefening van zijn functie noodzakelijk is, dient betrokkene zelf zorg te dragen 

voor een andere wijze van afstemming of kennisneming van zaken. Bij twijfel of dit 

voldoende is om de goede uitoefening van de functie te garanderen, treedt betrokkene 

hierover in overleg met de schoolleiding, die een besluit neemt.  

 
Artikel 6 Beschikbaarheidsschema  
De schoolleiding spant zich in om de werknemer met een deeltijdbetrekking, indien 

betrokkene dit wenst, zoveel mogelijk aaneengesloten in te roosteren, rekening houdend 

met diens aangegane verplichtingen, waaronder zowel verplichtingen bij een andere 

werkgever als verplichtingen in de privé-sfeer, zoals kinderopvang, kunnen worden 

gerekend.  

 

Bij het inroosteren van een personeelslid wordt analoog aan de CAO-PO het volgende 

schema voor beschikbaarheid in acht genomen.  

 

Inzetbaarheid per week:  

werktijdfactor  maximaal 

aantal 
dagdelen  

maximaal 

aantal dagen  

tot en met 0,1  2  1  

tot en met 0,2  3  2  

tot en met 0,3  4  3  

tot en met 0,4  4  3  

tot en met 0,5  5  3  

tot en met 0,6  6  4  

tot en met 0,7  7  4  

tot en met 0,8  8  5  

tot en met 0,9  9  5  

> 0,9  10  5  

 


