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Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd, overgenomen  

of open baar gemaakt, zonder  

voorafgaande schriftelijke  

toestemming van de uitgever.

Voorwoord
De afspraken omtrent de functiemix zijn al weer enige tijd geleden gemaakt 

en die afspraken zijn verwerkt in de CAO PO 2009 die nog steeds van kracht is. 

Omdat de eerste feitelijke stappen voor de invoering van de functiemix gelden 

voor het schooljaar 2010-2011,  is het tijd de concretisering ervan nu op korte 

termijn te effectueren zodat vanaf 1 augustus 2010 de vereiste zwaardere 

lerarenfuncties er ook daadwerkelijk komen.

Proces van invoering

Kort geleden verscheen al een digitale handleiding die de PO-Raad samen met 

de vakorganisaties heeft uitgebracht en waarin de ervaringen vanuit een aantal 

pilots1 verwerkt zijn: ‘Functiemix: geen doel maar middel’. In die handleiding 

gaan we met name in op het invoeringsproces en de condities die daarbij van 

belang zijn. 

Het financiële aspect

De brochure die nu voorligt, hebben we geschreven vanuit het perspectief van de 

werkgever.  Daarbij zijn de financiële gevolgen niet onbelangrijk en omdat deze 

elders niet aan bod komen, is hier extra aandacht voor.

Bij deze brochure hoort een instrument toegevoegd waarmee de financiële 

gevolgen van de functiemix per school en per bestuur berekend kunnen worden. 

Dit instrument vindt u op onze website poraad.nl. Zowel voor de basisschool, 

de school voor speciaal basisonderwijs als voor de school voor (voortgezet) 

speciaal onderwijs. In de brochure zelf besteden we ook aandacht aan de 

werking van de instrumenten.

We wensen u succes met de invoering van de functiemix!

Simone Walvisch, bestuurslid PO-Raad 
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‘Goed onderwijs voor elk kind’. Dat is de titel 

van de beleidsagenda van de PO-Raad. 

In deze beleidsagenda geeft de PO-Raad 

aan dat de CAO moet bijdragen aan 

de ontwikkeling van de school tot ‘de 

arbeidsorganisatie van de toekomst’. Een 

arbeidsorganisatie waarin de ontwikkel-, 

onderzoeks- en mogelijk de opleidingsfunctie 

zijn gekoppeld aan het primaire proces  

(de onderwijsfunctie) van de school.

De invoering van de functiemix  in 

het primair onderwijs biedt kansen 

om de school als arbeidsorganisatie 

te professionaliseren. Tot op heden is 

het loopbaanperspectief voor leraren 

in het primair onderwijs gering. PABO-

afgestudeerden beginnen hun carrière in 

het basisonderwijs in een LA-functie. En 

in veel gevallen zullen zij gedurende hun 

loopbaan in deze LA-functie werkzaam 

blijven, tenzij zij doorstromen naar een 

andere sector of een leidinggevende 

functie. Dit maakt de arbeidsmarktpositie 

van het primair onderwijs kwetsbaar. 

Immers, in het voortgezet onderwijs 

beginnen leraren in een LB-functie en is 

er een aanzienlijke kans op doorstroming 

naar een LC- of hogere functie. In een 

krapper wordende arbeidsmarkt dreigen 

leraren uit het primair onderwijs te 

vertrekken naar het voortgezet onderwijs. 

De invoering van de functiemix biedt de 

mogelijkheid om het loopbaanperspectief 

van de leraren in het PO sterk te 

verbeteren, waardoor leraren uitgedaagd 

worden zich gedurende hun loopbaan te 

blijven ontwikkelen. 

De functiemix gaat over 

functiedifferentiatie, niet over taak- of 

beloningsdifferentiatie. De LB en/of 

LC-functies die ingevoerd gaan worden 

betreffen lerarenfuncties met, naast de 

reguliere lesgevende taak, zwaardere 

taken en verantwoordelijkheden 

ten opzichte van de LA-functie. 

Dit kunnen bijvoorbeeld taken en 

verantwoordelijkheden zijn op het 

gebied van onderwijsontwikkeling, 

opbrengstgericht werken, zorg en/of 

coaching van collega’s. Op deze manier 

draagt de invoering van de LB-en/of LC-

functies bij aan professionalisering en 

kwaliteitsverbetering van de sector. 

In het convenant Leerkracht van 

Nederland, gesloten door de PO-Raad, 

vakbonden en de minister van OCW 

op 1 juli 2008, zijn afspraken gemaakt 

over de functiemix. Deze afspraken 

zijn vervolgens door de PO-Raad en 

vakbonden vertaald in CAO-afspraken 

in de CAO PO 2009. In deze brochure 

geven wij uitleg over de functiemix en 

hopen daarmee antwoord te geven 

op veelgestelde vragen die bij ons zijn 

binnengekomen. Voorts bieden wij 

u een praktisch instrument waarmee 

u de kosten van de invoering van de 

functiemix voor uw eigen schoolbestuur 

en/of school inzichtelijk kunt maken.
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De functiemix is het samenstel van 

lerarenfuncties met de salarisschalen 

LA, LB en/of LC. Op dit moment  heeft 

ongeveer 1 procent van de leraren 

basisonderwijs (BO) een LB-functie. In 

2014 moet 40 procent van de leraren 

benoemd zijn in een LB-functie en 2 

procent in een LC-functie. In het speciaal 

basisonderwijs en (voortgezet) speciaal 

onderwijs (SBO/(V)SO) zal 14% van 

de leraren  doorstromen naar een LC-

functie. De functiemix leidt ertoe dat er 

meer loopbaanperspectief voor leraren 

ontstaat. Daarom moet ook in de hogere 

lerarenfuncties sprake zijn van een 

lesgevende taak. 

Het gaat hier om functies, niet om de 

beloning van personen. Er worden meer 

Functiedifferentiatie  
versus beloningsdifferentiatie

hoger gewaardeerde lerarenfuncties 

gecreëerd, die beschreven en 

gewaardeerd worden met behulp van 

het functiewaarderingssysteem FUWA-

PO. Voor de nieuwe (hogere) functies 

zijn voorbeeldfuncties beschreven en 

gewaardeerd, schoolbesturen kunnen 

deze voorbeelden gebruiken bij het 

ontwikkelen van hun eigen specifieke 

functies. 

Om de functies te kunnen ontwikkelen 

moet de onderwijsvisie vertaald worden 

in een visie op de organisatie. De vraag die 

aan de orde komt is: welke functies zijn 

er nodig om het onderwijs binnen mijn 

organisatie te kunnen verzorgen? Zo kan 

de ene school naast de ‘gewone’ LA-functie 

voor leraren

vooral behoefte hebben aan een  

functie met een coachende taak naast 

het lesgeven en de andere school meer 

behoefte hebben een functie met een 

onderwijsontwikkelende taak naast het 

lesgeven. Er kan natuurlijk ook gekozen 

worden voor een zogenaamde brede 

lerarenfunctie, waarin verschillende  

taken naast het lesgeven zijn 

opgenomen. Als onderdeel van de 

CAO PO 2009 zijn voorbeeldfuncties 

overeengekomen die u kunt 

gebruiken bij de ontwikkeling van uw 

eigen functiebouwwerk. Deze vier 

voorbeeldfuncties ‘Leraar basisonderwijs 

LA’, ‘Leraar basisonderwijs LB’, ‘Leraar sbo 

(v)so LB’ en ‘Leraar sbo (v)so LC’ vindt 

u in bijlage 1 van deze brochure. De 

voorbeeldfuncties staan ook op onze 
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website www.poraad.nl in het dossier 

Arbeidsvoorwaarden.

Nogmaals, het is van belang te 

constateren dat het hier gaat om 

functies, niet om beloning van personen. 

Beloningsdifferentiatie gaat over het 

belonen van medewerkers die binnen 

hun eigen functie goed presteren. Zo kan 

een excellent presterende leraar binnen 

dezelfde functie (incidenteel) extra 

beloond worden in het kader van het 

beloningsbeleid (CAO PO 2009, artikel 

6.19). De taken en verantwoordelijkheden 

van deze excellent presterende leraar 

veranderen niet.



Functiedifferentiatie  
versus taakdifferentiatie

10    Functiemix PO-Raad Functiedifferentiatie versus taakdifferentiatie     11

In het primair onderwijs is tot nu toe 

taakdifferentiatie de regel. Het voordeel 

is dat iedereen globaal hetzelfde 

aan lesgevende taken moet doen en 

dat overige taken verdeeld kunnen 

worden tussen de collega’s. Die extra 

taken kunnen voor langere tijd worden 

toebedeeld, maar het is ook mogelijk om 

na een afgesproken periode de taken 

aan één of meer andere collega’s toe 

te delen. De organisatie blijft flexibel, 

met mogelijkheden voor horizontale 

mobiliteit, het is een platte organisatie 

met korte lijnen  en de taaktoedeling kan 

afgestemd worden op de voorkeuren van 

de mensen. 

Nieuwe functies ontstaan als de school 

niet meer kan of wil volstaan met 

het verdelen van de bestaande en 

‘braakliggende’ taken over de aanwezige 

functionarissen. Op dat moment staat 

de school voor de keuze om - als dat 

mogelijk is - een aantal van die taken 

samen te voegen tot een samenhangend, 

nieuw takenpakket: een nieuwe functie.

Nieuwe functies volgen uit een ander 

organisatieontwerp. Ze ontstaan als een 

antwoord op de vragen:

•	 Welke	taken	moeten	er	in	onze	

organisatie worden verricht om de 

organisatiedoelen te verwezenlijken?

•	 Hoe	kunnen	we	die	taken	zo	doelmatig	

en effectief mogelijk ordenen, en op 

zo’n manier dat overal de juiste mensen 

op de juiste plek terechtkomen? 

Met functiedifferentiatie ontstaat de 

mogelijkheid voor de werknemer om te 

groeien in zijn vak. Hij kan kiezen voor 

die functie die het beste overeenkomt 

met zijn ambities en competenties. Een 

platte organisatie kent ongetwijfeld 

zijn charme, maar het miskent soms 

verregaand de verschillen in inzet, 

vaardigheden en ervaringen. Met de 

functiedifferentiatie zoals die in het 

convenant Leerkracht is ingekaderd, 

ontstaat voor leerkrachten een 

aantrekkelijker carrièreperspectief.



De afspraken in het convenant 

Leerkracht zijn één op één vertaald 

in hoofdstuk 5 van de CAO PO 2009. 

Als werkgever bent u verplicht om 

uitvoering te geven aan deze afspraken. 

Onderstaand staan de belangrijkste 

afspraken op een rij, zoals die per 

onderwijssoort2 gelden. 

minimumpercentage op bestuursniveau 

biedt besturen met meerdere scholen 

enige ruimte om ‘extra’ LB-functies in 

te zetten waar dat het hardst nodig is, 

bijvoorbeeld op een zwakke school of 

een functie met een bepaald specialisme 

voor meerdere scholen.

De werkgever kan met instemming van de 

P(G)MR de LC-functies budgettair neutraal 

omzetten in extra LB-functies. Daarbij kan 

de volgende berekening worden 

gehanteerd: 1% LC-functies kan budgettair 

neutraal worden omgezet in 3% LB-functies 

en 2% LC-functies kan budgettair neutraal 

worden omgezet in 6% LB-functies.

Afspraken in de CAO PO 2009

1 augustus  

van het jaar

Percentage  

LA

Minimum- 

percentage LB op 

bestuursniveau

Minimum-  

percentage3 LB 

op schoolniveau

Minimum- 

percentage LC op 

bestuursniveau

2010 92% 8% ~  6%

2011 83% 16% ~12% 1%

2012 75% 24% ~18% 1%

2013 67% 32% ~24% 1%

2014 58% 40% ~30% 2%

1.  De werkgevers van de basisscholen moeten volgens onderstaande reeks van  

jaren op 1 augustus 2014 de volgende functiemix hebben gerealiseerd:

2 De te onderscheiden onderwijssoorten zijn de basisschool, de speciale school voor  

 basisonderwijs (de SBO), en de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

3 De percentages zijn bij benadering omdat voor het minimum een formule geldt die mede    

 afhankelijk is van de omvang van de school en daardoor varieert de uitkomst.

Alle besturen in het basisonderwijs 

moeten volgens bovenstaand schema 

dezelfde functiemix bereiken. Met andere 

woorden: de (eind)percentages zijn 

voor alle schoolbesturen gelijk aan de 

landelijke doelstelling, ongeacht 

de uitgangspositie van de school-

besturen. Het gaat dus niet om een 
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groeidoelstelling, als uw schoolbestuur al 

een aantal LB-ers in dienst heeft die voor 

de klas staan (of komen te staan) voor 

tenminste 50% van hun werktijdfactor, 

kunt u deze meetellen.

Het verschil tussen het minimum-

percentage op schoolniveau en het 

(Zeer) kleine formatie op 
bestuursniveau basisscholen

In bijlage XIV van de CAO-PO zijn 

zogenaamde sleutels opgenomen 

waarmee zowel op bestuurs- als 

schoolniveau berekend kan worden 

hoeveel formatieplaatsen LB en LC er 

op grond van de percentages jaarlijks 

ontstaan. 

Bij toepassing van de sleutels op 

bestuursniveau kan het voorkomen dat 

er een (zeer) kleine formatieruimte LB 

ontstaat.  De PO-Raad en de vakbonden 

hebben daarom afgesproken dat 



schoolbesturen waar op bestuursniveau 

in 2010 een formatieruimte LB  ontstaat 

kleiner dan een werktijdfactor 1 

in 2010 mogen afwijken van het 

percentage. In 2011 zijn zij verplicht 

het percentage van 16% LB te 

realiseren. Dit betekent concreet dat 

besturen in het basisonderwijs met een 

lerarenformatie die kleiner is dan 12,5 

fte in 2011 verplicht zijn te voldoen aan 

de percentages op bestuursniveau. De 

besturen moeten daarnaast natuurlijk 

voldoen aan de verplichtingen LC: 1% in 

2011 en 2% in 2014. Deze  percentages 

kunnen in overleg met de P(G)MR 

omgezet worden in extra LB-formatie, 

waarbij 2% LC wordt omgezet in 6% LB, 

uiterlijk in 2014.

(Zeer) kleine formatieruimte op  
niveau basisschool

De toepassing van de sleutels op 

schoolniveau kan eveneens leiden tot het 

ontstaan van een (zeer) kleine LB-formatie, 

maar dan op schoolniveau. Daarom 

hebben de PO-Raad en de vakbonden 

afgesproken dat op die scholen waar 

met toepassing van de  sleutels op 

schoolniveau een formatieruimte LB  

ontstaat met een werktijdfactor kleiner 

dan 1 de besturen de mogelijkheid 

hebben om op die scholen de 

formatieruimte naar beneden af te ronden, 

met in achtneming van de jaarlijks vereiste 

percentages op bestuursniveau. 

Zodra de uitkomst op grond van 

de genoemde sleutels de ontstane 

formatieruimte gelijk  of hoger is dan 1, 

dienen de sleutels op schoolniveau 

jaarlijks onverkort te worden toegepast, 

en kan niet meer naar beneden worden 

afgerond.

De besturen zijn verplicht in 2014 te 

voldoen aan de percentages op school- én 

bestuursniveau.

Een schoolbestuur kan niet op alle 

scholen gebruik maken van de 

mogelijkheid naar beneden af te 

ronden. Immers, het schoolbestuur 

is jaarlijks gehouden aan de 

bestuurspercentages, tenzij het bestuur 

onder de bestuursuitzondering valt zoals 

bovenstaand beschreven bij de (zeer) 

kleine formatieruimte op bestuursniveau. 

(Zeer) kleine formatie op 
bestuursniveau SBO resp. (V)SO

In bijlage XIV van de CAO-PO zijn 

zogenaamde sleutels opgenomen 

waarmee zowel op bestuurs- als 

schoolniveau berekend kan worden 

hoeveel formatieplaatsen LC bij scholen 

voor SBO en (V)SO er op grond van 

de percentages jaarlijks ontstaan. 

Bij toepassing van de sleutels op 

bestuursniveau  kan het voorkomen dat 

er een (zeer) kleine formatieruimte LC 

ontstaat.  De PO-Raad en de vakbonden 

hebben daarom afgesproken dat de 

schoolbesturen waar op bestuursniveau 

in 2010 een formatieruimte LC ontstaat 

kleiner dan een werktijdfactor 1 mogen 

afwijken van het percentage en pas in 

2011 voor het eerst verplicht zijn het 

percentage van 6% LC te realiseren. 

Dit betekent concreet dat besturen in 

het speciaal (basis)onderwijs met een 

lerarenformatie die kleiner is dan 33 1/3 

fte pas in 2011 verplicht zijn te voldoen 

aan de percentages op bestuursniveau.
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2.  De werkgevers in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs 

moeten volgens onderstaande reeks van jaren op 1 augustus 2014 de volgende 

functiemix hebben gerealiseerd:

1 augustus van het jaar Minimumpercentage LC op  

bestuurs- en schoolniveau

2010 3%

2011 6%

2012 8%

2013 11%

2014 14%

Ook in het SBO/(V)SO moeten alle besturen volgens bovenstaand schema dezelfde 

functiemix bereiken. Met andere woorden: de doelstellingen zijn voor alle schoolbesturen 

gelijk aan de landelijke doelstelling, ongeacht de uitgangspositie van de schoolbesturen. 

In het SBO/(V)SO is in bovenstaand schema geen verschil tussen het minimum op 

bestuursniveau en het minimum op schoolniveau.



(Zeer) kleine formatieruimte  
op schoolniveau

De toepassing van de sleutels op 

schoolniveau kan eveneens leiden tot het 

ontstaan van een (zeer) kleine LC-formatie, 

maar dan op schoolniveau. Daarom 

hebben de PO-Raad en de  vakbonden 

afgesproken dat op die scholen waar 

met toepassing van de  sleutels op 

schoolniveau een formatieruimte ontstaat 

met een werktijdfactor kleiner dan 1, de 

besturen de mogelijkheid hebben om 

op die scholen de formatieruimte naar 

beneden af te ronden, met in achtneming 

van de jaarlijks vereiste percentages op 

bestuursniveau. Zodra de - op grond 

van de genoemde sleutels - ontstane 

formatieruimte gelijk  of hoger is dan 

1, dienen de sleutels op schoolniveau 

jaarlijks onverkort te worden toegepast, 

en kan niet meer naar beneden worden 

afgerond.

De besturen zijn verplicht in 2014 te 

voldoen aan de percentages op school- 

én bestuursniveau.

Een schoolbestuur kan niet op alle 

scholen gebruik maken van de 

mogelijkheid naar beneden af te 

ronden. Immers, het schoolbestuur 

is jaarlijks gehouden aan de 

bestuurspercentages, tenzij het bestuur 

onder de bestuursuitzondering valt zoals 

bovenstaand beschreven bij de (zeer) 

kleine formatieruimte op bestuursniveau. 

NB1: Voor het speciaal en voortgezet 

speciaal onderwijs speelt nog dat de 

school kan bestaan uit een school voor 

SO, een school voor VSO of een school 

voor speciaal en voortgezet speciaal 

onderwijs. Voor het SO resp. het VSO 

gelden verschillende sleutels die voor 

die afzonderlijke scholen toegepast 

kunnen worden. Voor een school voor 

speciaal en voortgezet speciaal onderwijs 

geldt als uitkomst de som van de beide 

onderdelen voor de toepassing van de 

afspraken op bestuursniveau resp. op 

schoolniveau.  

NB2: De functiemix geldt niet voor 

samenwerkingsverbanden WSNS of  

voor REC’s. 
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3.  Om mee te tellen voor het te realiseren percentage LB- en/of LC-functies moet 

de functie een lesgevende taak bevatten. Functionarissen die benoemd zijn in 

de hogere functies, moeten voor minimaal de helft van de maximale lessentaak 

lesgeven. De reden voor deze afspraak is dat de middelen voor het convenant 

Leerkracht bedoeld zijn voor de aanpak van het (dreigende) lerarentekort 

en daarom ligt het zwaartepunt van de aanpak op het verbeteren van het 

carrièrepatroon van de lesgevende leerkracht. Het is niet (langer) de bedoeling dat 

een carrière voor leraren alleen maar gemaakt kan worden door te kiezen voor een 

niet-lesgevende functie in bijv. de schoolleiding. In de huidige situatie betekent 

carrière maken voor de leraar nog vaak dat hij helemaal uit de klas worden gehaald. 

4.  Aan FUWA-PO zijn voorbeeldfuncties voor de LA-, LB- en LC-lerarenfuncties 

toegevoegd. Deze functies kunt u gebruiken bij het opstellen van uw eigen 

organisatiespecifieke functiebeschrijvingen. U mag dus afwijken van de 

voorbeeldfuncties. In de CAO PO 2009 zijn wel een aantal onderdelen opgenomen 

die in ieder geval in de functiebeschrijving LB voor het basisonderwijs terug  

moeten komen:

•	 een	werk-	en	denkniveau	HBO	+,	verkregen	door:	relevante	cursussen,	master-

classes, HBO-masters of een EVC-bewijs (EVC staat voor: Erkenning Verworven 

Competenties) afgegeven door een gecertificeerde aanbieder. De kennis en 

ervaring is opgedaan in aansluiting op de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs, 

onder andere op de gebieden rekenen en taal, zorg en achterstand;

•	 het	(mede)	verantwoordelijkheid	dragen	voor	het	ontwikkelen,	uitdragen	en	

verdedigen van onderwijskundig beleid;

•	 het	signaleren	en	analyseren	van	behoeften	tot	vernieuwing	van	het	onderwijs	en	

hiervoor concepten aanleveren.

Functiebeschrijvingen die afwijken van de voorbeeldfuncties moeten gewaardeerd 

worden door een SPO-gecertificeerde adviseur. SPO staat voor Stichting 

Personeelsinstrumenten Onderwijs, het register met gecertificeerde adviseurs kunt u 

vinden op www.spo3.nl.

Heeft u nog vragen over de afspraken in de CAO PO 2009, neem dan contact op met 

onze helpdesk: helpdesk@poraad.nl.
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De wijze waarop de inschaling moet 

plaatsvinden was in eerste instantie 

onveranderd (zie bijlage II voor de 

relevante teksten hierover van de CAO-

PO). Dat hield in als een leraar van schaal 

LA naar schaal LB gaat gedurende het 

schooljaar (art. 6.3 lid 4), het salaris werd 

vastgesteld op het naasthogere bedrag 

in de nieuwe salarisschaal ten opzichte 

van het salaris (actuele loonpeil) in de 

voorafgaande functie. Zou de leraar in 

het daaropvolgende schooljaar naar een 

hogere functie (art. 6.3 lid 5) gaan, dan 

zou het salaris (actuele loonpeil) eerst 

verhoogd worden met één periodiek in 

die vorige functie in dat voorafgaande 

schooljaar en daarna vastgesteld op 

het naasthogere bedrag in de nieuwe 

salarisschaal. 

Echter, in de praktijk kan dit betekenen 

dat het loon van een leerkracht na de 

hogere inschaling er in feite in eerste 

instantie op achteruit gaat. We nemen 

als voorbeeld de leerkracht op het 

maximum van schaal LA. Die komt tevens 

in aanmerking voor de uitlooptoeslag 

van € 61,- per maand en ook voor de 

bindingstoelage van € 715,21 op jaarbasis 

(per 1 januari 2009 met terugwerkende 

kracht met € 386,74 aanzienlijk 

verhoogd). Deze bindingstoelage komt, 

rekening houdend met het buiten 

beschouwing blijven van de vakantie- 

(8%) en structurele eindejaarsuitkering 

(6,3%) voor deze toelage, overeen 

met ruim € 52,- per maand. De hogere 

inschaling leidt voor schaal LA 16 tot een 

verbetering van € 3.274,- naar schaal LB 

13 met € 3.308,-, een vooruitgang van  

€ 34 per maand. Maar rekening houdend 

met de uitlooptoeslag is er sprake van 

een achteruitgang van € 27,- en als de 

bindingstoelage van ruim € 52,- mee 

wordt geteld is de achteruitgang € 79,-. 

De PO-Raad en vakbonden hebben 

daarom afgesproken dat in afwijking 

van het bepaalde in artikel 6.3 lid 4 en 5 

van de CAO-PO voor de werknemer, die 

naast het salaris één of meerdere van de 

volgende toelagen heeft: uitlooptoeslag 

(artikel 6.13), bindingstoelage (artikel 

6.14), schaal-uitloopbedrag (artikel 

6.14b), het salaris in de hogere functie 

wordt vastgesteld op basis van het salaris 

vermeerderd met de aan deze werknemer 

toegekende toelage(n).

Hogere inschaling
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De verplichting de functiemix in te 

voeren betekent dat er vacatures 

ontstaan op een school. Als voorbeeld 

werken we deze situatie nader uit voor 

basisscholen, maar het is duidelijk dat 

het voor SBO’s en scholen voor (V)SO 

analoog aan de orde is. 

Bij basisscholen gaat het om vacatures 

voor de functie LB. Vaak zal zo’n vacature 

kunnen worden vervuld door een leraar 

van de school te benoemen in de vacante 

functie. In voorkomende gevallen is het 

denkbaar dat in een vacature voor de 

functie LB geen geschikte kandidaat van 

de eigen school aanwezig is, maar wel één 

of meer kandidaten van een andere school 

van het eigen bestuur. In dat geval kan 

de kandidaat die van een andere school 

komt, worden benoemd. Dan ontstaat er 

dus boventalligheid op de school waar de 

kandidaat benoemd wordt (immers, de LB-

functie komt erbij). Het ligt voor de hand 

om in een dergelijke situatie te streven 

naar een oplossing waar alle betrokkenen 

mee kunnen instemmen. Maar in sommige 

situaties is het denkbaar dat dit niet gaat 

lukken.

Als de boventalligheid op een 

school niet via natuurlijk verloop kan 

worden opgelost, noch via vrijwillige 

overplaatsing, gaan de regels van artikel 

10.6 van de CAO PO 2009 een rol spelen. 

Daarin is geregeld hoe gehandeld dient 

te worden bij onvrijwillige overplaatsing. 

Dan is er dus geen sprake van ontslag, 

want iedere werknemer heeft een 

bestuursaanstelling. Het gaat om wijziging 

in de akte van benoeming/aanstelling van 

de werkplek.

De redenen die kunnen leiden tot 

overplaatsing zonder de instemming van 

de betreffende werknemer zijn in lid 2 

opgesomd en daar is onder a. opgenomen: 

‘indien er bij een instelling sprake is van 

een formatietekort’. Het is duidelijk dat de 

verplichting die voortvloeit uit de invoering 

van de functiemix in de beschreven situatie 

een formatietekort oplevert van LA-functies. 

Artikel 10.6 leert ook dat er geen volgorde 

wordt aangegeven wie als eerste in 

aanmerking komt om onvrijwillig 

overgeplaatst te worden. Er is dus geen 

sprake van het toepassen van een 

afvloeiingsvolgorde om te bepalen wie 

daarvoor als eerste in aanmerking komt. 

Zoals de toelichting bij dit artikel vermeldt, 

gaat het hier om maatwerk.

Zie ook pg. 13 van de ‘Handleiding 

invoering functiemix’ (te downloaden 

op poraad.nl) waar gesproken wordt van 

gedwongen mobiliteit.

Overplaatsing
Met de functiemix komen er meerdere 

lerarenfuncties in de school. 

Bij vermindering van de (formatieve) mid-

delen zal een schoolbestuur streven naar 

natuurlijk verloop en zoveel moge lijk streven 

naar het voorkomen van gedwongen ontsla-

gen. Maar de situatie kan zich voordoen dat 

aan gedwongen ontslagen niet ontkomen 

kan worden, bijvoorbeeld vanwege sterke 

krimp van het aantal leerlingen bij het be-

stuur en in de regio.

In dat geval speelt een rol of de werkgever 

een werkgelegenheidsbeleid heeft afge-

sproken (artikel 10.2 CAO PO 2009) of dat 

er sprake is van de regeling ontslagbeleid 

(artikel 10.4 CAO PO 2009).

Geldt de regeling werkgelegenheids beleid, 

dan zijn de artikelen 10.2 en 10.3 van de 

CAO PO 2009 aan de orde en zal overleg 

met de vakbonden (DGO) gevoerd moeten 

worden. In dat kader is de volgorde van 

gedwongen ontslagen zo nodig ook aan 

de orde en speelt daarbij de verplichting 

van de functiemix om functies LB aan de 

basisschool verbonden te hebben ook een 

duidelijke rol. Analoog betreft dit functies 

LC bij de SBO resp. de school voor (V)SO.

Is de regeling ontslagbeleid aan de orde, 

dan speelt de afvloeiingsregeling een rol. In 

principe geldt volgens de CAO (artikel 10.4 

lid 2) dat de afvloeiing per functiecategorie 

plaatsvindt. Dit betekent dat de functies LA  en  

LB op de basisschool op dezelfde lijst staan. 

Bij formatieve daling zullen de leraren die 

bovenaan de lijst staan, worden ontslagen. 

Omdat het denk baar is dat één van beide 

functies oververtegenwoordigd is bij de 

hoogste posities op de afvloeiingslijst  

(mogelijk de LA-leraren) kan bij afvloeiing 

een probleem ontstaan in de verhouding 

tussen het aantal LA- en LB-functies. 

Dit kan worden opgelost door in DGO over-

een te komen dat aparte afvloeiingslijsten 

voor LA- en LB-leraren worden gehanteerd. 

Maar ook dit is niet zonder nadelen. Bij het 

hanteren van aparte lijsten kan de situatie 

ontstaan dat de leraar die op de ‘LA-lijst’ 

‘veilig’ staat, op een onveilige positie komt 

te staan als hij wordt benoemd in een 

LB-functie (er is dan immers een aparte 

LB-lijst). Dat kan het opteren voor een LB-

functie onaantrekkelijk maken. Nogmaals, 

mogelijkheden (één afvloeiingslijst of 

aparte afvloeiingslijsten) hebben voor- en 

nadelen.

Voor de situatie bij de SBO en de school voor 

(V)SO is er op analoge wijze de kwestie van 

de functie LB en de functie LC. (Zie ook de 

Handleiding invoering functiemix pg. 19).

Ontslag en afvloeiingsbeleid

Hogere inschaling; overplaatsing; ontslag en afvloeiingsbeleid     21
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Wij adviseren u een stappenplan op te stellen 

voor de invoering van de functiemix. Het plan 

van aanpak kunt u bespreken met de P(G)MR. 

Het stappenplan kan de volgende elementen 

bevatten:

1.  Vertaling van de onderwijskundige visie 

in een functiebouwwerk. Welke functies 

zijn nodig om de onderwijskundige 

doelstellingen te realiseren? Naast de 

lerarenfuncties zijn er natuurlijk ook de 

onderwijsondersteunende functies en 

directiefuncties. 

  U heeft als werkgever de keuze om functie- 

en/of taakdifferentiatie toe te passen. Zo 

kan de interne begeleiding bijvoorbeeld in 

een aparte functie worden georganiseerd. 

In dat geval dient de functie beschreven 

te worden. De bijbehorende schaal 

is afhankelijk van het niveau van de 

werkzaamheden en bevoegdheden en kan 

vastgesteld worden door toepassing van 

FUWA-PO. De meeste IB-functies in het 

primair onderwijs blijken na waardering 

met FUWA-PO functies op het niveau van 

schaal 9 of LA te zijn, maar ook een aantal 

op het niveau van schaal 10 of LB of zelfs 

nog hoger.  Als het een functie betreft 

zonder lesgevende taak, kan de functie 

als een OOP-functie worden beschouwd. 

Een IB-functie met lesgevende taak kan als 

lerarenfunctie worden beschouwd.

  De interne begeleiding kan via 

taakdifferentiatie als taak worden 

georganiseerd. De taak zal meestal door 

één of meer leraren worden uitgevoerd. 

  Aan een functiebouwwerk hangt een 

Stappenplan 
kostenplaatje. Bereken tijdig of het 

nieuwe functiebouwwerk betaalbaar 

is. De PO-Raad heeft een instrument 

waarmee u de financiële consequenties 

van de invoering van de functiemix in 

beeld kunt brengen. Het instrument 

bieden wij u bij deze brochure aan. 

In het volgende hoofdstuk treft u een 

uitleg bij het instrument aan.

2.  Voorlichting aan de werknemers. 

Rondom het onderwerp functiemix 

leven veel vragen. Wij adviseren u uw 

werknemers tijdig te informeren over 

de stappen die gezet worden en de 

keuzes die gemaakt worden. 

3.  Opstellen functiebeschrijvingen en 

–waarderingen met behulp van  

FUWA-PO.

4.  Opstellen bestuursformatieplan. In 

het bestuursformatieplan moet tot 

uitdrukking komen hoeveel functies 

uitgedrukt in fte’s per school worden 

ingevoerd en hoeveel functies 

uitgedrukt in fte’s bestuursniveau 

worden ingevoerd. Met behulp van 

de zogenaamde sleutelverdeling 

kunt u berekenen hoeveel LB- en/

of LC-functies uitgedrukt in fte’s per 

school minimaal ingevoerd moeten 

worden. De sleutels zijn te vinden 

in bijlage 14 van de CAO PO 2009. 

Het bestuursformatieplan behoeft 

instemming van de P(G)MR.

5.  Sollicitatieprocedure. Via een 

sollicitatieprocedure worden 

werknemers benoemd in de  

nieuwe functies.
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De invoering van de functiemix wordt 

voor de basisscholen gedeeltelijk 

bekostigd door het ministerie. 75% van 

de kosten van de invoering wordt door 

het ministerie bekostigd, de overige 25% 

van de kosten moet door de werkgevers 

in het primair onderwijs zelf worden 

bekostigd.  Daarvoor wordt door de 

minister verwezen naar het budget 

Personeels- en arbeidsmarktbeleid (PAB) 

waarin indertijd (2001) al middelen waren 

opgenomen voor functiedifferentiatie 

van leraren.

De invoering van de functiemix 

wordt voor de scholen voor speciaal 

basisonderwijs resp. (voortgezet) speciaal 

onderwijs volledig bekostigd. Voor 

deze scholen wordt dus geen bijdrage 

verlangd vanuit de budgetten PAB 

die voor deze schoolsoorten gelden. 

Dat spoort met de constatering dat 

indertijd wel enige extra ruimte werd 

toegekend voor een toelage voor de 

zogenoemde senior leraar SBO/WEC (een 

voorbeeldfunctie, zie artikel 5.3, eerste lid 

CAO PO 2009 en de toelichting daarbij), 

maar dit bedrag overbrugt niet het 

verschil tussen functie LB en functie LC.

De eigen bijdrage van schoolbesturen 

was voor de minister een harde eis 

voor de toekenning van ‘nieuw’ geld 

aan onze sector. Om besturen in 

staat te stellen geleidelijk geld vrij te 

maken voor de invoering van de LB-

functies is onderstaande verdeling  in 

procentpunten tot stand gekomen:

Financiële consequenties  
en rekeninstrumenten

2010 2011 2012 2013 2014

OCW BO reeks LB 6 12 18 24 30

Werkgeversbijdrage BO reeks LB 2 4 6 8 10

Ieder jaar wordt bekeken of de sector 

primair onderwijs op sectorniveau de 

doelstellingen behaald heeft. Dat wordt 

met de monitor gevolgd. In 2011 worden 

daar consequenties aan verbonden voor 

de daaropvolgende jaren. Als normen 

in 2011 gelden voor het basisonderwijs 

16% in LB en 1% LC, voor het speciaal 

basisonderwijs/(voortgezet) speciaal 

onderwijs 6% in LC. Wanneer aan de 

normen wordt voldaan, wordt de 

zogenaamde tweede tranche middelen 

ten behoeve van de functiemix 

verstrekt. Indien de sector in 2011 deze 

tussendoelen op sectorniveau niet 

heeft bereikt, wordt per schoolbestuur 

bekeken of de tussendoelen al dan 

niet bereikt zijn. De tweede tranche 

wordt vervolgens per schoolbestuur 

afgestemd op het bereikte resultaat. 

Met andere woorden: schoolbesturen 

die de tussendoelen bereikt hebben, 

ontvangen volledig de tweede tranche, 

de besturen die de tussendoelen 

niet bereikt hebben ontvangen de 

tweede tranche niet volledig. De meer 

gedetailleerde uitvoering van de 

afspraken over de tweede tranche  

is nog niet bekend. Verwachting  

is dat daarover in het najaar van  

2011 nader overleg gaat  

plaatsvinden.  

Dit laat overigens onverlet dat u als 

werkgever uiteraard gehouden bent 

uitvoering te geven aan de afspraken, 

zoals dat ook geldt voor andere 

afspraken uit de CAO PO 2009.

Bekostiging door OCW

De bekostiging in de eerste jaren 

door OCW is niet gebaseerd op het 

structurele verschil in bekostiging tussen 

een LA en een LB functie, maar houdt 

er nadrukkelijk rekening mee dat het 

gaat om de kosten van het ‘naasthogere 

bedrag’ zoals dat hiervoor bij hogere 

inschaling uiteen is gezet. 

Dan gaat het in de fase dat er elk jaar  

nog een periodiek wordt toegekend  

in de nieuwe schaal om een aanmerkelijk 

geringer bedrag dan het bedrag dat het 

verschil is tussen het maximum  

van schaal LB t.o.v. schaal LA. 
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Om de kosten van de functiemix 

makkelijker inzichtelijk te maken is een 

drietal instrumenten ontwikkeld, één 

voor de basisscholen, één voor de SBO’s 

en één voor de scholen voor (V)SO. Met 

behulp van deze instrumenten worden 

de kosten geraamd die voortvloeien 

uit de functiemix. Daarbij is enerzijds 

een berekening opgezet die rekening 

houdt met de structurele kosten die op 

termijn gaan optreden en anderzijds een 

berekening die per leerkracht de hogere 

kosten volgt voor het komende jaar en 

de jaren daarna. Dan gaat het dus om de 

feitelijke meerkosten per leerkracht die 

zich van jaar tot jaar voordoen. 

Het zicht op de structurele kosten is 

van belang omdat de kosten in het 

eerste jaar dat er sprake is van een 

overgang naar een hogere schaal nogal 

meevallen. Maar de kosten worden 

vervolgens van jaar tot jaar hoger totdat 

het uitkomt op het verschil tussen de 

oorspronkelijke en de hogere schaal. De 

berekening van de structurele kosten 

geeft dus zicht welke kosten er op termijn 

mee samenhangen zodat daar in de 

meerjarenbegroting beter rekening mee 

gehouden kan worden. Op termijn zijn 

dat de kostenstijgingen die er echt toe 

doen. Daarbij wordt gebruik gemaakt 

van de verhoudingstabel van de functies 

PO. Deze verhoudingstabellen geven de 

verhouding weer tussen de kosten van 

de functies, genormeerd op basis van de 

maxima per functie zoals opgenomen in 

de salaristabellen, waarbij de functie LA 

op 1,00 is gesteld resp. de functie LB op 

1,00 is gesteld.

Het ramen van de kosten die zich van jaar 

tot jaar voordoen en dan toenemen, is 

met name ook van belang om er zicht op 

te hebben welke kosten geacht worden 

door de bekostiging van het ministerie 

van OCW gedekt te worden (75% voor de 

basisscholen, 100% voor de scholen SBO 

resp. (V)SO)) en welke kosten dan nog 

voor rekening zijn van het schoolbestuur 

(25% voor de basisscholen). Bij het 

berekenen van de kosten per individuele 

leerkracht wordt uitgegaan van een 

opslag voor werkgeverslasten zoals die 

momenteel voor 2010 door de PO-Raad is 

berekend: 52,6%.

Vandaar dat de instrumenten twee 

berekeningen presenteren, de structurele 

kosten en de kosten voor de komende 

jaren gespecificeerd per leerkracht. Op 

basis daarvan kan een goede raming voor 

de meerjarenbegroting tot stand komen.

Als alle gegevens zijn ingevuld is na het werkblad Specificatie 

leraren 2014 ook een grafische weergave te vinden van de kosten 

die voortvloeien uit de functiemix voor de komende 16 jaren. Een 

voorbeeld daarvan vindt u hieronder:

Instrumenten Berekening kosten  
en bekostiging functiemix
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Kosten functiemix PO

In de instrumenten zelf is een werkblad 

opgenomen met een toelichting op het 

instrument.

In deze applicatie zijn de bedragen van 

de GPL's voor 2009-2010 verwerkt, zoals 

gepubliceerd in augustus 2009. En de 

salaristabellen zoals die gelden per 1 

januari 2010. Er is nog geen rekening 

gehouden met de verkorting van de 

salaristabellen per 1 januari 2011 nu de 

bekostiging daar ook nog geen rekening 

mee houdt.

In het instrument wordt in de berekening 

van de structurele kosten ook rekening 

gehouden met de hogere lerarenfuncties 

die u al voor 1 augustus 2010 had 

aangesteld. Daarbij speelt uiteraard wel 

een rol of de betreffende leerkrachten 



28    Functiemix PO-Raad

wel voor tenminste 50% belast zijn met 

lesgevende taken. Immers, alleen dan 

mogen zij meetellen.

In het eerste deel van het instrument 

wordt geraamd wat de structurele kosten 

zijn op bestuursniveau en vervolgens 

per afzonderlijke school (brinnummer). 

Afzonderlijk wordt berekend wat de GPL 

is die het beste gehanteerd kan worden 

voor een specifiek bestuur doordat de 

bestuurs-GPL wordt berekend op basis 

van de bestuurs-GGL.

Doordat met de structurele kosten 

gerekend wordt in dit deel kan volstaan 

worden met de raming van de kosten 

voor de eerstkomende vier jaar. Na die 

vier jaar, in 2014, moet immers voldaan 

zijn aan de gestelde percentages.

In het tweede deel van het instrument 

worden de kosten geraamd door deze 

per leerkracht te berekenen voor de 

eerstkomende vier schooljaren. De 

kosten nemen daarna nog toe omdat 

leerkrachten nog verder doorgroeien 

in hun schaal en pas geleidelijk het 

maximum bereiken van hun schaal. De 

totale kosten worden van jaar tot jaar 

bijgehouden. Zo wordt ook duidelijk 

wat de toename aan kosten nog is na de 

eerste vier jaar. De totale kosten in de 

periode van de eerstkomende 16 jaar na 

de invoering van de functiemix per  

1 augustus 2010 worden in een 

afzonderlijk werkblad grafisch weer-

gegeven en laten dan meteen een helder 

beeld zien van de te verwachten kosten.

Van de kosten mag voor de basisscholen 

gemiddeld een dekking verwacht 

worden van 75% terwijl het bestuur zelf 

verantwoordelijk is voor de resterende 

25%. Voor de scholen voor SBO en (V)SO 

geldt dat de bekostiging gemiddeld voor 

100% dekkend geacht wordt te zijn.

Achtergrondinformatie

De PO-Raad heeft, samen met de 

vakorganisaties, kort geleden een 

handleiding invoering functiemix 

‘Functiemix: geen doel maar middel’ op 

de website uitgebracht. Zie het bericht 

van 22 februari 2010: Oplossingen 

knelpunten functiemix waarin de 

downloadmogelijkheid is opgenomen.

Nadere achtergrondinformatie met ook 

informatie over de ontwikkeling van de 

functiemix is te vinden op de website van 

het ministerie OCW:

http://functiemix.minocw.nl 

Met vragen kunt u ook terecht bij de 

helpdesk van de PO-Raad:

helpdesk@poraad.nl

Instrumenten Berekening kosten en bekostiging functiemix    29
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Leraar basisonderwijs LA

Functiewaardering:  33333 33333 33 33

Salarisschaal: LA

Werkterrein:  Onderwijsproces > Leraren

Activiteiten:  Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden,   

  overdragen van informatie en vaardigheden

FUNCTIEBESCHRIJVING

Context
De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs.

De leraar LA geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan 

de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de 

schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering.

Werkzaamheden

1. Onderwijs en leerlingbegeleiding.

•	 bereidt	de	dagelijkse	onderwijsactiviteiten	voor;

•	 geeft	les	aan	en	begeleidt	leerlingen;

•	 hanteert	verschillende	didactische	werkvormen	en	leeractiviteiten,	aansluitend	op	

de leer en opvoedingsdoelen van de school;

•	 creëert	een	pedagogisch	klimaat	waarin	alle	leerlingen	zich	veilig	en	gewaardeerd	

voelen;

•	 stimuleert	en	begeleidt	sociale	vaardigheden	bij	leerlingen	met	verschillende	

sociaalculturele achtergronden;

•	 structureert	en	coördineert	activiteiten	van	de	leerlingen,	organiseert	en	plant	

activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen;

•	 kijkt	onderwijsactiviteiten	van	leerlingen	na	en	corrigeert;

•	 speelt	in	de	les	in	op	ontwikkelingen	op	terreinen	als	maatschappij	en	cultuur,	natuur	

en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing;

•	 registreert	en	evalueert	ontwikkelings	en	leerprocessen	van	leerlingen	en	stelt	op	

basis daarvan handelingsplannen op;

•	 signaleert	(sociaal)	pedagogische	problemen	bij	leerlingen	en	stelt	een	diagnose;

•	 begeleidt	individuele	leerlingen	aan	de	hand	van	handelingsplannen;

•	 coördineert	de	leerlingenzorg	voor	de	eigen	groep;

•	 begeleidt	leerlingen	op	basis	van	het	zorgplan;

•	 bespreekt	probleemleerlingen	met	de	seniorleraar	of	intern	begeleider	en/of	de	

directeur;

•	 begeleidt	de	lerarenondersteuner,	onderwijsassistent	en/of	stagiaires	in	de	eigen	les/

groep;

•	 bespreekt	de	voortgang	en	de	ontwikkeling	van	leerlingen	met	ouders/verzorgers;

•	 houdt	het	leerlingdossier	bij;

•	 geeft	voorlichting	aan	ouders/groepen	ouders	en	verzorgers	over	de	situatie	van	het	

kind in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid;

•	 neemt	deel	aan	teamvergaderingen;

•	 organiseert	overige	schoolactiviteiten	en	voert	deze	uit;

•	 onderhoudt	contacten	met	de	ouderraad.

2. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en ontwikkeling.

•	 draagt	bij	aan	de	formulering	van	leer	en	opvoedingsdoelen	van	de	school,	in	

onderlinge samenhang en voor één of meerdere leerjaren;

•	 vertaalt	ontwikkelingen	op	terreinen	als	maatschappij	en	cultuur,	natuur	en	techniek,	

gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen 

en leeractiviteiten;

•	 doet	voorstellen	voor	nieuwe	lesmethoden	en	programma's;

•	 zet	mede,	in	teamverband,	de	pedagogische	koers	uit,	voert	hierover	overleg	met	

betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten.

Bijlage 1: Vier voorbeeldfuncties
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3. Professionalisering.

•	 houdt	de	voor	het	beroep	vereiste	bekwaamheden	op	peil	en	breidt	deze	zo	nodig	

uit;

•	 neemt	deel	aan	scholings	en	ontwikkelingsactiviteiten	en	o.a.	collegiale	consultatie;

•	 houdt	zich	op	de	hoogte	van	de	ontwikkelingen	op	het	vakgebied,	bestudeert	

relevante vakliteratuur.

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

Beslist bij/over: het geven van les en leerlingbegeleiding, het mede, in teamverband, 

uitzetten van de pedagogische koers, het voeren van overleg hierover met betrokkenen 

en het verwerken van de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten, het 

deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten.

Kader: de onderwijs wet en regelgeving, kerndoelen, leer en opvoedingsdoelen en 

beleidslijnen van de school.

Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van onderwijs en 

leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het 

onderwijs en van de professionalisering.

Kennis en vaardigheden

•	 theoretische	en	praktische	vakinhoudelijke,	didactische	en	pedagogische	kennis	en	

vaardigheden;

•	 kennis	van	de	leerstof;

•	 inzicht	in	de	taak,	organisatie	en	werkwijze	van	de	eigen	school;

•	 inzicht	in	en	kennis	van	de	organisatie	en	de	mogelijkheden	van	

hulpverlening(sinstanties);

•	 invoelingsvermogen	en	sociale	vaardigheden;

•	 vaardigheid	in	het	overdragen	van	kennis	en	vaardigheden;

•	 communicatieve	vaardigheden.

Werken denkniveau

HBO werk en denkniveau.

Contacten

•	 met	leerlingen	om	de	leerstof	te	bespreken	en	uit	te	leggen	en	resultaten	c.q.	

problemen te bespreken;

•	 met	ouders/verzorgers	om	de	voortgang	en	ontwikkeling	van	de	leerlingen	te	

bespreken;

•	 met	de	ouderraad	over	ontwikkelingen	om	deze	toe	te	lichten;

•	 met	de	directie	over	de	begeleiding	van	de	lerarenondersteuner	en/of	

onderwijsassistent om tot nadere afspraken te komen;

•	 met	collega	(senior)	leraren	over	de	eigen	werkzaamheden	in	de	vorm	van	collegiale	

besprekingen en consultatie. 

Leraar basisonderwijs LA
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Leraar basisonderwijs LB

Functiewaardering:  43343 43333 43 33

Salarisschaal: LB

Werkterrein:  Onderwijsproces > Leraren

Activiteiten:  Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden,  

  overdragen van informatie en vaardigheden

FUNCTIEBESCHRIJVING

Context
De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs.

De leraar LB geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan 

de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de 

schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering.

Werkzaamheden

1. Onderwijs en leerlingbegeleiding.

•	 bereidt	de	dagelijkse	onderwijsactiviteiten	voor;

•	 geeft	les	aan	en	begeleidt	leerlingen;

•	 hanteert	verschillende	didactische	werkvormen	en	leeractiviteiten,	aansluitend	op	

de leer en opvoedingsdoelen van de school;

•	 creëert	een	pedagogisch	klimaat	waarin	alle	leerlingen	zich	veilig	en	gewaardeerd	

voelen;

•	 stimuleert	en	begeleidt	sociale	vaardigheden	bij	leerlingen	met	verschillende	

sociaalculturele achtergronden;

•	 structureert	en	coördineert	activiteiten	van	de	leerlingen,	organiseert	en	plant	

activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen;

•	 kijkt	onderwijsactiviteiten	van	leerlingen	na	en	corrigeert;

•	 speelt	in	de	les	in	op	ontwikkelingen	op	terreinen	als	maatschappij	en	cultuur,	 

natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing;

•	 registreert	en	evalueert	ontwikkelings	en	leerprocessen	van	leerlingen	en	stelt	op	

basis daarvan complexe handelingsplannen op;

•	 signaleert	(sociaal)	pedagogische	problemen	bij	leerlingen	en	stelt	een	diagnose;

•	 begeleidt	individuele	leerlingen	aan	de	hand	van	handelingsplannen;

•	 coördineert	de	leerlingenzorg	voor	de	eigen	groep;

•	 begeleidt	leerlingen	op	basis	van	het	zorgplan;

•	 bespreekt	probleemleerlingen	met	collega’s,	intern	begeleider	en/of	de	directeur;

•	 begeleidt	de	lerarenondersteuner,	onderwijsassistent	en/of	stagiaires	in	de	eigen	les/

groep;

•	 begeleidt	(startende)	leraren	en	collega’s	bij	onderwijs	en	leerlingbegeleiding	en	bij	

scholing en ontwikkeling;

•	 begeleidt	collega’s	bij	het	opstellen	van	les	en	opvoedingsdoelen	en	bij	het	opstellen	

en bijstellen van (complexe) handelingsplannen;

•	 bespreekt	de	voortgang	en	de	ontwikkeling	van	leerlingen	met	ouders/verzorgers;

•	 houdt	het	leerlingdossier	bij;

•	 geeft	voorlichting	aan	ouders/groepen	ouders	en	verzorgers	over	de	situatie	van	het	

kind in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid;

•	 neemt	deel	aan	teamvergaderingen;

•	 organiseert	overige	schoolactiviteiten	en	voert	deze	uit;

•	 onderhoudt	contacten	met	de	ouderraad.

2a. Bijdrage aan algemene onderwijsvoorbereiding en ontwikkeling.

•	 levert	een	bijdrage	aan	de	ontwikkeling	en	vernieuwing	van	onderwijsprocessen	in	

de school en adviseert de directeur hierover;

•	 signaleert	en	analyseert	behoeften	tot	vernieuwing	van	het	onderwijs	en	levert	

bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma’s;

•	 geeft	vorm	aan	inhoudelijke	ontwikkelingen	binnen	de	school,	doet	voorstellen	voor	

nieuwe lesmethoden en programma’s en draagt zorg voor de implementatie hiervan;

•	 zet	mede,	in	teamverband,	de	pedagogische	koers	uit,	voert	hierover	overleg	 

met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en 

leeractiviteiten.

Bijlage: Vier voorbeeldfuncties    35



Leraar basisonderwijs LB

36    Functiemix PO-Raad

2b. Bijdrage aan voorbereiding en ontwikkeling op het eigen specialisme, 
bijvoorbeeld: onderwijsachterstanden; zorg; rekenen en taal.

•	 formuleert	met	het	team	en/of	de	directeur	doelen	van	de	school	op	het	eigen	specialisme;

•	 signaleert	en	analyseert	behoeften	tot	vernieuwing	of	verbetering	van	beleid	op	het	

eigen specialisme en ontwikkelt daar plannen voor;

•	 doet	voorstellen	aan	het	team	en	de	directeur	voor	nieuwe	programma’s	en	draagt	

zorg voor de implementatie ervan;

•	 treedt	op	als	inhoudelijk	klankbord	op	het	eigen	specialisme	en	begeleidt	of	

adviseert collega’s.

3. Professionalisering.

•	 houdt	de	voor	het	beroep	vereiste	bekwaamheden	op	peil	en	breidt	deze	zo	nodig	uit;

•	 neemt	deel	aan	scholings	en	ontwikkelingsactiviteiten	en	o.a.	collegiale	consultatie;

•	 houdt	zich	op	de	hoogte	van	de	ontwikkelingen	op	het	vakgebied,	bestudeert	

relevante vakliteratuur.

•	 begeleidt	(startende)	docenten	bij	hun	professionalisering	in	de	vorm	van	supervisie	

intervisie, coaching ,enz.

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

Beslist bij/over: het geven van les en leerlingbegeleiding, het begeleiden van 

collega's, het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van het 

onderwijs en het op basis hiervan leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en de 

verzorging van nieuwe onderwijsprogramma's, het ontwikkelen van plannen voor 

verbetering of vernieuwing van het beleid op het eigen specialisme.

Kader: de onderwijs wet en regelgeving, kerndoelen, leer en opvoedingsdoelen en 

beleidslijnen van de school.

Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van onderwijs en 

leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het 

onderwijs, van de bijdragen aan de verbetering of vernieuwing van het beleid op het 

eigen specialisme en van de professionalisering.

Kennis en vaardigheden

•	 theoretische	en	praktische	vakinhoudelijke,	didactische	en	pedagogische	kennis	en	

vaardigheden;

•	 kennis	van	de	leerstof;

•	 gespecialiseerde	onderwijskundige	theoretische	kennis	en	verdiepte	kennis	op	het	

eigen specialisme.

•	 inzicht	in	de	taak,	organisatie	en	werkwijze	van	de	eigen	school;

•	 inzicht	in	en	kennis	van	de	organisatie	en	de	mogelijkheden	van	

hulpverlening(sinstanties);

•	 invoelingsvermogen	en	sociale	vaardigheden;

•	 vaardigheid	in	het	overdragen	van	kennis	en	vaardigheden	en	het	begeleiden	van	

(startende) leraren;

•	 communicatieve	vaardigheden.

Werk en denkniveau

HBO+	werk	en	denkniveau	door	relevante	cursussen,	masterclasses,	dan	wel	

HBOmasters.

Contacten

•	 met	leerlingen	om	de	leerstof	te	bespreken	en	uit	te	leggen	en	resultaten	c.q.	

problemen te bespreken;

•	 met	ouders/verzorgers	om	de	voortgang	en	ontwikkeling	van	de	leerlingen	te	

bespreken;

•	 met	de	ouderraad	over	ontwikkelingen	om	deze	toe	te	lichten;

•	 met	de	directie	over	de	begeleiding	van	de	lerarenondersteuner(s),	onderwijs	en	

klassenassistent(en) en over de voortgang in de contacten met hulpinstanties/

hulpverleners om tot nadere afspraken te komen;

•	 met	de	directeur	over	de	bijdrage	aan	de	beleidsontwikkeling	om	te	adviseren;

•	 met	instanties	en/of	specialisten	over	ontwikkelingen	op	het	eigen	specialisme	om	

informatie uit te wisselen.
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 Leraar speciaal (basis)onderwijs LB

Functiewaardering:  43343 43333 43 43

Salarisschaal: LB

Werkterrein:  Onderwijsproces > Leraren

Activiteiten:  Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden,  

  overdragen van informatie en vaardigheden

FUNcTiEBEScHRiJViNG

Context

De werkzaamheden worden verricht op een school voor speciaal (basis)onderwijs. De 

school biedt opleiding en vorming aan leerlingen van met lichamelijke en/of verstandelijke 

handicaps en/of leerlingen die (zeer) moeilijk opvoedbaar zijn en/of (zeer) moeilijk kunnen 

leren en bereidt deze leerlingen voor op het vervolgonderwijs.

De leraar speciaal (basis)onderwijs LB geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een 

bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en is verantwoordelijk 

voor professionalisering.

Werkzaamheden

1. Onderwijs en leerlingbegeleiding.

•	 bereidt	de	dagelijkse	onderwijsactiviteiten	voor;

•	 geeft	les	en	begeleidt	leerlingen	in	speciaal	gevormde	groepen	op	basis	van	groepsplannen;

•	 ontwikkelt	bij	leerlingen	competentie	(ervaren	en	geloven	in	eigen	kunnen),	autonomie	

(ervaren en weten dat jezelf een probleem aan kunt) en relatie (weten en voelen dat je 

gewaardeerd wordt);

•	 hanteert	verschillende	didactische	werkvormen	en	leeractiviteiten,	aansluitend	op	de	

leer en opvoedingsdoelen;

•	 creëert	een	pedagogisch	klimaat	waarin	alle	leerlingen	zich	veilig	en	 

gewaardeerd voelen;

•	 stimuleert	en	begeleidt	sociale	vaardigheden	bij	leerlingen	met	verschillende	

sociaalculturele achtergronden;

•	 structureert	en	coördineert	activiteiten	van	leerlingen	en	organiseert	en	plant	

activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen;

•	 kijkt	onderwijsactiviteiten	van	leerlingen	na	en	corrigeert;

•	 speelt	in	de	les	in	op	ontwikkelingen	op	terreinen	als	maatschappij	en	cultuur,	 

natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing;

•	 diagnosticeert	en	evalueert	ontwikkelings	en	leerprocessen	van	leerlingen,	

stelt complexe handelingsplannen op en bespreekt de voortgang in het 

begeleidingsteam;

•	 begeleidt	leerlingen	zoals	voorzien	in	het	zorgplan;

•	 onderhoudt	contacten	met	begeleidingsdiensten	en	andere	betrokkenen

•	 consulteert	deskundigen	zoals	de	jeugdarts,	orthopedagoog,	intern	begeleider,	

logopedist, schoolmaatschappelijk werker en verwerkt hun adviezen in het 

handelingsplan;

•	 begeleidt	de	lerarenondersteuner,	onderwijs	en/of	klassenassistent;

•	 bespreekt	de	voortgang,	de	ontwikkeling	en	de	gedragsproblemen	van	leerlingen	

met ouders/verzorgers en bezoekt ouders/verzorgers;

•	 houdt	het	leerlingdossier	bij;

•	 geeft	voorlichting	aan	ouders/groepen	ouders	en	verzorgers	over	de	situatie	van	 

het kind in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid;

•	 neemt	deel	aan	teamvergaderingen;

•	 organiseert	overige	schoolactiviteiten	en	voert	deze	uit;

•	 onderhoudt	contacten	met	de	ouderraad.

2. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en ontwikkeling.

•	 ontwikkelt	een	leerlijn	waarin	aandacht	is	voor	de	specifieke	problematiek	van	de	

leerling;

•	 ontwikkelt	eigen	lesmateriaal;

•	 formuleert	les	en	opvoedingsdoelen	voor	de	dagelijkse	onderwijsuitvoering;
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•	 draagt	bij	aan	de	pedagogische	koers,	resulterend	in	 

onderwijsprogramma's;

•	 draagt	bij	aan	het	formuleren	van	les	en	opvoedingsdoelen;

•	 vertaalt	ontwikkelingen	op	terreinen	als	maatschappij	en	cultuur,	natuur	en	 

techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische 

werkvormen en leeractiviteiten;

•	 draagt	bij	aan	de	ontwikkeling	van	het	(meerjaren)	schoolplan;

•	 houdt	een	werkdossier	per	groep	bij;

•	 houdt	het	leerlingdossier	bij;

•	 neemt	deel	aan	teamvergaderingen;

•	 organiseert	buiten	en	naschoolse	activiteiten;

•	 onderhoudt	contacten	met	begeleidingsdiensten	en	andere	betrokkenen.

3. Professionalisering.

•	 houdt	de	voor	het	beroep	vereiste	bekwaamheden	op	peil	en	breidt	deze	zo	nodig	uit;

•	 neemt	deel	aan	scholings	en	ontwikkelingsactiviteiten	en	o.a.	collegiale	consultatie;

•	 houdt	zich	op	de	hoogte	van	de	ontwikkelingen	op	het	vakgebied,	bestudeert	

relevante vakliteratuur.

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

Beslist bij/over: het geven van les en begeleiden van leerlingen in speciaal 

gevormde groepen op basis van groepsplannen, het bijdragen aan de 

pedagogische koers, resulterend in onderwijsprogramma's, het deelnemen aan 

professionaliseringsactiviteiten.

Kader: de onderwijs wet en regelgeving, kerndoelen, leer en opvoedingsdoelen en 

beleidslijnen van de school.

Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van onderwijs en 

leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het 

onderwijs en van de professionalisering.

Kennis en vaardigheden

•	 verdiepte	theoretische	didactische	en	pedagogische	kennis	;

•	 kennis	van	de	leerstof	en	van	het	ontwikkelen	van	specifieke	leerstof;

•	 inzicht	in	de	organisatie	en	werkwijze	van	de	eigen	school	en	de	basisscholen	in	de	regio;

•	 inzicht	in	en	kennis	van	de	organisatie	en	de	mogelijkheden	van	

hulpverlening(sinstanties);

•	 invoelingsvermogen	en	sociale	vaardigheden;

•	 vaardigheid	in	het	omgaan	met	gedragsproblemen;

•	 vaardigheid	in	het	overdragen	van	kennis	en	vaardigheden;

•	 vaardig	in	het	samenwerken	met	andere	disciplines;

•	 communicatieve	vaardigheden.

Werk en denkniveau

HBO+	werk	en	denkniveau	door	relevante	cursussen,	masterclasses,	 

dan wel HBOmasters.

Contacten

•	 met	leerlingen	om	de	leerstof	te	bespreken	en	uit	te	leggen	en	resultaten	c.q.	

problemen te bespreken;

•	 met	ouders/verzorgers	om	de	voortgang	en	ontwikkeling	van	de	leerlingen	te	bespreken	

en moeilijk bespreekbare onderwerpen ter sprake te brengen en medewerking te 

verwerven voor een actieve ondersteuning voor het gedrag van de leerling;

•	 met	de	ouderraad	over	ontwikkelingen	om	deze	toe	te	lichten;

•	 met	de	directie	over	de	begeleiding	van	de	lerarenondersteuner(s),	onderwijs	en	

klassenassistent(en) en over de voortgang in de contacten met hulpinstanties/

hulpverleners om tot nadere afspraken te komen;

•	 met	collega's,	ouders/verzorgers,	hulpinstanties	en/of	specialisten	om	diagnoses	te	

bespreken en door te verwijzen;

•	 met	hulpverleners/specialisten	over	de	problematiek	van	leerlingen	om	af	te	

stemmen en tot oplossingen c.q. verbeterde didactische aanpak te komen.
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 Leraar speciaal (basis)onderwijs Lc

Functiewaardering:  44343 43334 43 43

Salarisschaal: LC

Werkterrein:  Onderwijsproces > Leraren

Activiteiten:  Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren,  

  overdragen van informatie en vaardigheden

FUNcTiEBEScHRiJViNG

Context
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een samenwerkingsverband met 

een school voor speciaal (basis)onderwijs. De school biedt opleiding en vorming aan 

leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke handicaps en/of aan leerlingen die 

(zeer) moeilijk opvoedbaar zijn en/of (zeer) moeilijk kunnen leren en bereidt deze 

leerlingen voor op het vervolgonderwijs.

De leraar speciaal (basis)onderwijs LC draagt zorg voor de opvang van de 

meest complexe risicoleerlingen in het samenwerkingsverband, draagt zorg 

voor de gedragsbeïnvloeding van de risicoleerling, levert bijdragen aan de 

onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling, neemt initiatieven die 

structureel bijdragen aan de samenwerking binnen het samenwerkingsverband 

en aan de samenwerking met andere instellingen, geeft mede richting aan 

de professionaliseringactiviteiten van leraren en is verantwoordelijk voor 

professionalisering.

Werkzaamheden

1a. Opvang van de meest complexe risicoleerlingen in het samenwerkingsverband.

•	 bereidt	de	dagelijkse	onderwijsactiviteiten	voor,	ontwikkelt	een	leerlijn	waarin	

aandacht is voor de specifieke problematiek van de leerling, ontwikkelt eigen 

lesmateriaal;

•	 geeft	les	en	begeleidt	(groepen)	leerlingen	in	speciaal	gevormde	groepen	op	basis	

van een planmatige, specialistische manier van begeleiden;

•	 ontwikkelt	bij	leerlingen	competentie	(ervaren	en	geloven	in	eigen	kunnen),	

autonomie (ervaren en weten dat jezelf een probleem aan kunt) en relatie (weten en 

voelen dat je gewaardeerd wordt);

•	 hanteert	verschillende	didactische	werkvormen	en	leeractiviteiten,	aansluitend	op	

de leer en opvoedingsdoelen;

•	 creëert	een	pedagogisch	klimaat	waarin	alle	leerlingen	zich	veilig	en	gewaardeerd	

voelen;

•	 stimuleert	en	begeleidt	sociale	vaardigheden	bij	leerlingen	met	verschillende	

sociaalculturele achtergronden;

•	 structureert	en	coördineert	activiteiten	van	leerlingen	en	organiseert	en	plant	

activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen;

•	 kijkt	onderwijsactiviteiten	van	leerlingen	na	en	corrigeert;

•	 speelt	in	de	les	in	op	ontwikkelingen	op	terreinen	als	maatschappij	en	cultuur,	natuur	

en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing;

•	 signaleert	(sociaal)	pedagogische	problemen,	evalueert	ontwikkelings	en	

leerprocessen bij leerlingen, stelt een diagnose en complexe handelingsplannen op;

•	 biedt	zelf	hulp,	bespreekt	de	voortgang	in	een	begeleidingsteam	of	treedt	in	contact	

met de desbetreffende specialisten waarna begeleiding plaatsvindt van individuele 

leerlingen met specifieke meervoudige onderwijsbehoeften;

•	 begeleidt	leerlingen	zoals	voorzien	in	het	zorgplan;

•	 onderhoudt	contacten	met	begeleidingsdiensten	en	andere	betrokkenen;

•	 consulteert	deskundigen	zoals	de	jeugdarts,	orthopedagoog,	intern	begeleider,	

logopedist, schoolmaatschappelijk werker en verwerkt hun adviezen in het 

handelingsplan;
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•	 coördineert	de	leerlingenzorg	in	de	school;

•	 bespreekt	de	voortgang,	de	ontwikkeling	en	de	gedragsproblemen	van 

leerlingen met ouders/verzorgers en bezoekt ouders/verzorgers;

•	 houdt	het	leerlingdossier	bij;

•	 geeft	voorlichting	aan	ouders/groepen	ouders	en	verzorgers	over	de	situatie	van	het	

kind in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid;

•	 neemt	deel	aan	teamvergaderingen;

•	 organiseert	overige	schoolactiviteiten	en	voert	deze	uit;

•	 onderhoudt	contacten	met	de	ouderraad.

1b. Gedragsbeïnvloeding van de risicoleerling.

•	 ontwikkelt	beleidsvoorstellen	met	betrekking	tot	de	zorgtrajectbemiddeling	

waaronder activiteiten als signalering, onderzoek, advisering, begeleiding, 

handelingsplanning en PCL (permanente commissie leerlingenzorg) bespreking;

•	 adviseert	over	de	beleidsmatige	aanpak	van	de	begeleiding	van	risicoleerlingen;

•	 begeleidt	collega's	bij	de	bespreking	van	de	ontwikkeling	van	de	leerling	met	de	

ouders/verzorgers;

•	 zet	een	coachingstraject	op	voor	collegaleraren;

•	 bespreekt	in	het	begeleidingsteam	de	(gedrags)ontwikkeling	van	de	leerling;

•	 consulteert	deskundigen	zoals	jeugdarts,	orthopedagoog,	schoolmaatschappelijk	

medewerker en intern begeleider en verwerkt hun adviezen.

2. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling.

•	 ontwikkelt	voorstellen	voor	de	vernieuwing	van	onderwijsprocessen	in	het	

samenwerkingsverband en adviseert de directeur hierover;

•	 signaleert	en	analyseert	behoeften	tot	vernieuwing	van	het	onderwijs	en	levert	op	

basis hiervan bijdragen aan de structurele ontwikkeling en de verzorging van nieuwe 

onderwijsprogramma's;

•	 formuleert	de	kaders	voor	leer	en	opvoedingsdoelen	van	het	

samenwerkingsverband, in onderlinge samenhang, bereidt de jaarlijkse en 

meerjarenplanning voor en adviseert de directeur hierover;

•	 ontwikkelt	de	pedagogische	koers	resulterend	in	onderwijsprogramma's;

•	 bereidt	evaluaties	voor	van	(onderwijskundige)	beleidskeuzes;

•	 vertaalt	ontwikkelingen	op	terreinen	als	maatschappij	en	cultuur,	natuur	en	techniek,	

gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen 

en leeractiviteiten en inhoudelijke specialisme(n);

•	 geeft	vorm	aan	inhoudelijke	ontwikkelingen	binnen	het	samenwerkingsverband,	

doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma's en draagt zorg voor de 

implementatie ervan.

3. Initiatieven die structureel bijdragen aan de samenwerking binnen het 
samenwerkingsverband en aan de samenwerking met andere instellingen.

•	 initieert	overleg	en	samenwerking	tussen	leraren	binnen	het	

samenwerkingsverband;

•	 treedt	op	als	projectleider	van	onderwijskundige	projecten	(voorbereiding,	

ontwikkeling, implementatie en/of evaluatie);

•	 leidt	en/of	participeert	actief	in	vergaderingen;

•	 ontwikkelt	(inhoudelijke)	kaders	ter	ondersteuning	van	de	externe	relaties	met	

instellingen voor jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, overig speciaal en 

voortgezet speciaal onderwijs waarbij het gaat om afstemming en samenwerking;

•	 analyseert	knelpunten	in	de	hulpverlening	en	komt	met	oplossingsvoorstellen.

4. Mede richting geven aan de professionaliseringactiviteiten van leraren.

•	 ontwikkelt	beleidsmatige	voorstellen	met	betrekking	tot	het	planmatig	

ondersteunen van collega's uit het regulier onderwijs bij een (meer) structurele 

opvang van risicoleerlingen;

•	 adviseert	en	ondersteunt	collega's	uit	basisscholen	in	de	regio	over	de	specifieke	

aanpak, handelingsplannen en problemen van leerlingen die een specifieke 

benadering vragen.
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5. Professionalisering.

•	 houdt	de	voor	het	beroep	vereiste	bekwaamheden	op	peil	en	breidt	deze	zo	nodig	uit;

•	 neemt	deel	aan	scholings	en	ontwikkelingsactiviteiten	en	o.a.	collegiale	consultatie;

•	 houdt	zich	op	de	hoogte	van	de	ontwikkelingen	op	het	vakgebied,	bestudeert	relevante	

vakliteratuur.

•	 begeleidt	(startende)	docenten	bij	hun	professionalisering	in	de	vorm	van	supervisie	

intervisie, coaching ,enz.

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

Beslist bij/over: het geven van les en begeleiden van leerlingen in speciaal gevormde groepen 

op basis van groepsplannen, het voorbereiden van de dagelijkse onderwijsactiviteiten, het 

ontwikkelen van een leerlijn waarin aandacht is voor de specifieke problematiek van de leerling, 

het ontwikkelen van eigen lesmateriaal, het ontwikkelen van beleidsvoorstellen met betrekking 

tot de zorgtrajectbemiddeling, het formuleren van de kaders voor leer en opvoedingsdoelen 

van het samenwerkingsverband, in onderlinge samenhang, het voorbereiden van de jaarlijkse 

en meerjarenplanning, het ontwikkelen van (inhoudelijke) kaders ter ondersteuning van de 

externe relaties met instellingen, het ontwikkelen van beleidsmatige voorstellen.

Kader: de onderwijs wet en regelgeving, kerndoelen, leer en opvoedingsdoelen en 

beleidslijnen van de school.

Verantwoording: aan de directeur over de opvang van de meest complexe risicoleerlingen 

in het samenwerkingsverband, de gedragsbeïnvloeding van de risicoleerling, de 

bruikbaarheid van bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling, 

de bruikbaarheid van initiatieven die structureel bijdragen aan de samenwerking binnen het 

samenwerkingsverband en aan de samenwerking met andere instellingen, het mede richting 

geven aan de professionaliseringactiviteiten van leraren en de professionalisering.

Kennis en vaardigheden

•	 specialistische	didactische	en	pedagogische	kennis	en	vaardigheden	op	uiteenlopende	

aandachtsgebieden;

•	 kennis	van	de	leerstof	en	van	het	ontwikkelen	van	specifieke	leerstof;

•	 kennis	van	beleidsontwikkelingen	op	de	toegewezen	aandachtsgebieden;

•	 inzicht	in	de	organisatie	en	werkwijze	van	de	eigen	scholen	in	het	

samenwerkingsverband en de basisscholen in de regio;

•	 inzicht	in	en	kennis	van	de	organisatie	en	de	mogelijkheden	van	

hulpverlening(sinstanties);

•	 invoelingsvermogen	en	sociale	vaardigheden;

•	 vaardigheid	in	het	omgaan	met	gedragsproblemen;

•	 vaardigheid	in	het	overdragen	van	kennis	en	vaardigheden;

•	 vaardig	in	het	samenwerken	met	andere	disciplines;

•	 specialistische	communicatieve	vaardigheden.

Werk en denkniveau

HBO+	werk	en	denkniveau	door	relevante	cursussen,	masterclasses,	dan	wel	HBOmasters.

Contacten

•	 met	leerlingen	om	de	leerstof	te	bespreken	en	uit	te	leggen	en	resultaten	c.q.	

problemen te bespreken;

•	 met	ouders/verzorgers	om	de	voortgang	en	ontwikkeling	van	de	leerlingen	te	bespreken	

en moeilijk bespreekbare onderwerpen ter sprake te brengen en medewerking te 

verwerven voor een actieve ondersteuning voor het gedrag van de leerling;

•	 met	de	ouderraad	over	ontwikkelingen	om	deze	toe	te	lichten;

•	 met	de	directie	over	de	begeleiding	van	de	lerarenondersteuner(s),	onderwijs	en	

klassenassistent(en) en over de voortgang in de contacten met hulpinstanties/

hulpverleners om tot nadere afspraken te komen;

•	 met	collega's,	ouders/verzorgers,	hulpinstanties	en/of	specialisten	om	diagnoses	te	

bespreken en door te verwijzen;

•	 met	hulpverleners/specialisten	over	de	problematiek	van	leerlingen	om	af	te	stemmen	

en tot oplossingen c.q. verbeterde didactische aanpak te komen;

•	 met	de	directie,	collega’s	en	(externe)	deskundigen	en	instanties	het	geven	van	les	en	

begeleiden van leerlingen in speciaal gevormde groepen op basis van groepsplannen 

over beleidsontwikkelingen om af te stemmen en te adviseren.
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5.3a Functiemix

1. De werkgever dient uiterlijk per 1 augustus 2014 de volgende functiemix te hebben 

gerealiseerd:

*  in het basisonderwijs op bestuursniveau: LA  functies 58%, LB functies 40% 

(waarvan op brinnummerniveau 30%) en LC functies 2%.

*  in het speciaal (basis)onderwijs op brinnummer- en bestuursnivau: LB functies 

86%, LC functies 14%.

2. Het percentage LC-functies in het basisonderonderwijs, zoals genoemd in het eerste 

lid, kan door de werkgever met instemming van de PGMR worden omgezet in LB-

functies in afwijking van de genoemde afspraken functiemix conform artikel 5.3A en 

5.3B van deze cao. 

3. Aan het percentage van 40% LB-functies in het regulier basisonderwijs, de 2% LC-

functies in het regulier basisonderwijs en 14% LC-functies in het speciaal (basis)

onderwijs, zoals genoemd in eerste lid, dient op 1 augustus van de hieronder 

genoemde jaren volgens de volgende reeksen te zijn voldaan: 

* regulier basisonderwijs (LB)

 2010   8%, op brinnummerniveau geldt een minimumpercentage van   6%

 2011 16%, op brinnummerniveau geldt een minimumpercentage van 12%

 2012 24%, op brinnummerniveau geldt een minimumpercentage van 18%

 2013 32%, op brinnummerniveau geldt een minimumpercentage van 24%

 2014 40%, op brinnummerniveau geldt een minimumpercentage van 30%

* regulier basisonderwijs (Lc)

 2010   0%

 2011   1%

 2012   1%

 2013   1%

 2014   2% 

* Speciaal (Basis)Onderwijs  

 2010   3%

 2011   6%

 2012   8%

 2013 11%

 2014 14% 

4. De percentages voor het jaar 2010, genoemd in het eerste en derde lid, worden voor 

het basisonderwijs vastgesteld op grond van het aantal LA-FTE’s op bestuursniveau 

dat wordt vastgesteld in het bestuursformatieplan van mei 2010 op grond van artikel 

2.7 van deze cao. Met LA–fte wordt bedoeld FTE naar bezoldigingschaal ongeacht de 

taakstelling van de werkzame personen.

 Voor het speciaal (basis)onderwijs worden het percentage voor het jaar 2010, 

genoemd in het derde lid, vastgesteld op grond van het aantal LB-FTE’s op 

bestuursniveau dat wordt vastgesteld in het bestuursformatieplan ven mei 

2010 op grond van artikel 2.7 van deze cao. Ook hier geldt het aantal FTE’s naar 

bezoldigingsschaal ongeacht de taakstelling van de werkzame personen.

 Voor de jaren 2011 tot en met 2014 worden de percentages genoemd in het eerste 

en derde lid, voor het basisonderwijs vastgesteld op grond van het aantal LA-

FTE’s vermeerderd met het aantal reeds gerealiseerde LB-FTE’s in het kader van de 

functiemix op bestuursniveau dat wordt vastgesteld in het bestuursformatieplan 

van mei in het betreffende jaar op grond van artikel 2.7 van deze cao. Ook hier geldt 

het aantal FTE’s naar bezoldigingsschaal ongeacht de taakstelling van de werkzame 

personen.

 Voor het speciaal (basis)onderwijs worden de percentages voor de jaren 2011 tot en met 

2014, genoemd in het eerste en derde lid vastgesteld op grond van het aantal LB-FTE’s 

vermeerderd met het aantal reeds gerealiseerde LC-FTE’s in het kader van de functiemix 

op bestuursniveau dat wordt vastgesteld in het bestuursformatieplan van mei in het 

betreffende jaar op grond van artikel 2.7 van deze cao. Ook hier geldt het aantal FTE’s 

naar bezoldigingsschaal ongeacht de taakstelling van de werkzame personen. 
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5.Om de functiemix op zowel brinnummerniveau als bestuursniveau te r 

ealiseren hanteert de werkgever de “sleutels”, zoals genoemd in bijlage XIV  

van deze cao, ter vaststelling van het aantal LB- resp. LC-functies. 

5.3b Definitie leraar

1. Uitsluitend voor de benoeming of aanstelling in de hogere leraarsfunctie(s) van de 

functiemix, zoals genoemd in artikel 5.3A van deze cao, geldt dat de werknemer 

dient te voldoen en uitvoering dient te geven aan de criteria van de volgende 

definitie van leraar. 

 Een leraar is diegene die voldoet aan de eisen van de WPO/WEC en de Wet BIO, die 

pedagogische en didactische verantwoordelijkheid draagt voor een groep leerlingen 

en die voor de helft of meer van de 930 lesuren per schooljaar (deeltijders naar rato) 

lesgeeft. 

2. Om in aanmerking te komen voor een hogere leraarfunctie dient de werknemer te 

voldoen aan de kenmerken behorende bij FUWA PO en de voorbeeldfuncties zoals 

door de cao-po partners in deze cao zijn vastgesteld.

6.3 Vaststelling salaris bij benoeming of aanstelling na voorafgaande 
     onderwijsfunctie(s)

…

5. Indien de in het vierde lid bedoelde werknemer niet tijdens hetzelfde schooljaar 

doch in een volgend schooljaar wordt benoemd of aangesteld wordt het salaris 

(actuele loonpeil) eerst verhoogd met één periodiek in die vorige functie in dat 

voorafgaande schooljaar en daarna vastgesteld op het naasthogere bedrag in de 

nieuwe salarisschaal.

…

6.13 Uitlooptoeslag onderwijzend personeel

1. De werknemer die op 1 augustus 2003 aanspraak maakte op een toelage zoals vermeld 

in bijlage A8 van deze CAO, blijft deze aanspraak behouden zolang hij benoemd of 

aangesteld blijft in de functie waarop die toelage is gebaseerd.

2. De werknemer die op grond van het eerste lid aanspraak heeft op een maandelijkse 

toelage en die op enig moment na 1 augustus 2003 wordt benoemd of aangesteld in 

een zelfde functie met hetzelfde maximumsalaris als die direct voorafgaand aan die 

benoeming of aanstelling voor hem gold, behoudt die aanspraak. 

3. De tijd waarin een uitkering ingevolge het Besluit werkloosheid onderwijs- 

en onderzoekpersoneel dan wel ingevolge het Besluit bovenwettelijke 

werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel voor primair onderwijs werd genoten, 

wordt niet als onderbreking van het dienstverband aangemerkt.

4. De vaststelling van de toelage vindt plaats volgens de in bijlage A9 opgenomen 

berekeningswijze.

6.14 Bindingstoelage

1. De bindingstoelage is bestemd voor directieleden (directeuren en adjunct-directeuren), 

leraren en leden van het onderwijsondersteunend personeel in een functie met 

maximumschaal 9 die op 1 augustus van het desbetreffende jaar bezoldigd worden 

volgens het maximum salarisbedrag van hun salarisschaal dan wel een hoger 

salarisbedrag. 

2. De bindingstoelage wordt jaarlijks in augustus toegekend, tenzij er op basis van een 

beoordeling sprake is van onvoldoende functioneren. 

3. De hoogte van de bindingstoelage is afhankelijk van de functie die de werknemer 

uitoefent. De bedragen van de bindingstoelage bij een normbetrekking voor de in het 

eerste lid genoemde werknemers staan aangegeven staan aangegeven in bijlage A7 van 

deze CAO en worden berekend via de in bijlage A9 opgenomen berekeningswijze.
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6.14b Schaal-uitloopbedrag

Voor de werknemer, benoemd of aangesteld in een LA-functie in het basisonderwijs 

dan wel in een LB-functie in het speciaal (basis)onderwijs, geldt zodra hij het 

maximumsalaris van respectievelijk schaal LA dan wel schaal LB bereikt, een schaal-

uitloopbedrag zoals opgenomen in bijlage A7. Dit schaal-uitloopbedrag wordt 

toegekend na een eenmalige beoordeling, tenzij er op basis van deze beoordeling 

sprake is van onvoldoende functioneren. Deze eenmalige beoordeling maakt 

onderdeel uit van de gesprekkencyclus, zoals genoemd in artikel 9.4 van deze cao 

en vindt als volgt plaats:

•	 voor	de	werknemer	die	reeds	volgens	het	hoogste	salarisnummer	wordt	

bezoldigd (op 31 december 2008 volgens salarisnummer 18), vindt de 

beoordeling plaats vóór 1 januari 2009. Bij niet-onvoldoende functioneren wordt 

de toelage per 1 januari 2009 toegekend;

•	 voor	de	werknemer	die	op	basis	van	de	conversie	door	het	verkorten	van	de	

salarislijnen per 1 januari 2009, 1 januari 2010 of 1 januari 2011 het hoogste 

salarisnummer bereikt, vindt de beoordeling plaats vóór respectievelijk 1 januari 

2009, 1 januari 2010 of 1 januari 2011. Bij niet-onvoldoende functioneren wordt 

de toelage per 1 januari 2009, 1 januari 2010 of 1 januari 2011 toegekend;

•	 voor	de	werknemer	die	op	enig	ander	moment	het	hoogste	salarisnummer	

bereikt, vindt de beoordeling plaats vóór het moment dat het hoogste 

salarisnummer wordt bereikt. Dit zal veelal de datum 1 augustus zijn. Bij niet-

onvoldoende functioneren wordt de toelage per de datum van het bereiken van 

het hoogste salarisnummer toegekend.

Relevante teksten cAO-PO




