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In dit overzicht vindt u alle presentaties die
gegeven zijn tijdens de workshops.
Ook zijn links opgenomen naar de publicaties die
gepresenteerd werden tijdens de
marktplaatsgesprekken of die de sprekers u
aanraden. Zoek op thema grip krijgen, begripvol
gesprek of grip houden.

Grip krijgen
Ø Welke regels kunt u ruimen op school? En welke ruimte is er in de regels volgens de wet?
• Wat vraagt de wet nu echt van leraren? Lees het in de handreiking ‘Ruimte in regels” van de
Inspectie van het Onderwijs.
• Toolkit Operatie regels ruimen
Ø Bekijk voorbeelden uit de pilot Samenwerken aan werkdruk. Vijf scholen hebben concrete
knelpunten aangepakt, de projectleider heeft blogs geschreven en u vindt hieronder een white
paper over de aanpak en uitkomsten van de Pilot Samenwerken aan werkdruk:
• White paper Pilot Samenwerken aan werkdruk
• Overzicht van mogelijke activiteiten voor werkdrukverlaging van pilotscholen
• Blog van pilotschool: werkdruk verlagen bij nakijkwerk
Ø Wat is de rol van de schoolleider in grip krijgen op werkdruk?
• AVS publiceerde ‘De jaartaak in het primair onderwijs - van werkdruk naar gedeelde
arbeidsvreugde’.
Ø Krijg grip op werkdruk met de werkdrukscan van het Vervangingsfonds.
• Bekijk het filmpje en de factsheet.
Ø Hoe kunt u grip krijgen op onderliggende patronen tussen mensen in de organisatie?
• Bekijk hier de weergave van de theatervoorstelling ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’
van Crux Creaties over terugkerende patronen rondom werkdruk in het onderwijs (20
minuten).
Hier vindt u de inleiding op deze voorstelling.

Begripvol gesprek
Ø Met samenwerkingspartners in dialoog voor betere afstemming en minder werkdruk?
• In dit document staat meer informatie over het vormgeven en begeleiden van een dialoog
volgens methodiek Appreciative Inquiry.
Ø In 8 stappen effectief in gesprek met uw team?
• Met dit gesprekskompas op tafel doorloopt u op school makkelijk de stappen.
Ø Hoe gaat u het gesprek over werkdruk aan in uw team?
Tips en links van Annemieke Schoemaker:
• Publicatie Druk druk druk, slimmer organiseren in het onderwijs
• Presentatie tijdens workshop In gesprek over werkdruk
• Kijkwijzer Slimmer Organiseren
• Gesprekshandleidingen VOION (www.voion.nl/instrumenten)
• Gespreksleidraad werkstress
Ø Werkplezier met spelplezier
• Het Werkdrukspel van Arbocatalogus PO/Vervangingsfonds kunt u hier aanvragen.
• Het spel Jobfit van het Arbeidsmarktplatform PO kunt u gratis aanvragen. Kijk hier voor meer
informatie.
Ø Bekijk het filmpje van een speciale studiedag op een school.
Met creatieve werkvormen kwam het gesprek in dit team goed op gang.

Grip houden
Ø Wat houdt anders organiseren van onderwijs precies in? Zie hierbij achtergrondinformatie,
onderzoeken en praktijkvoorbeelden.
• Onderzoek CAOP Anders organiseren
• Artikel Glijbaan in plaats van muren in basisschool De Toverberg in Zoetermeer
• Praktijkvoorbeelden Anders organiseren
Ø Samen sterk tegen druk van buiten.
• Presentatie workshop Marktplaats Grip op werkdruk
Ø Meld u aan voor het vervolg van het project Samenwerken aan Werkdruk van het
Arbeidsmarktplatform PO. Aanmelden kan tot 1 juni.
Ø De pilot ‘Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van’ van het Vervangingsfonds
Aanvragen van een adviesgesprek (tot 1 mei 2018) voor vervolg van de pilot.

