
over onderwijs

Schaal 10/12-kwestie 
definitief beslecht

Gelijk en ongelijk

De casus
Inmiddels is het functiewaarderingssysteem FUWA �00� in 
het voortgezet onderwijs ingevoerd. Maar onder de oude 
cao voortgezet onderwijs en het oude Kaderbesluit rechts-
positie vo was er sprake van normfuncties schaal 10 en schaal 
1�. Veel eerstegraads bevoegde schaal 10-docenten die 
een groot deel van hun werkzaamheden verrichtten in het 
eerstegraadsgebied verzochten om een aanstelling dan wel 
inschaling in een schaal 1�-functie.
In juni �00� heeft de Centrale raad van beroep reeds een  
uitspraak gedaan inzake de schaal 10/1�-kwestie in het  
openbaar onderwijs. De raad heeft destijds bepaald dat  
een docent desgevraagd slechts in een schaal 1�-functie 
zou moeten worden aangesteld wanneer er een vacature in 
schaal 1� was, dan wel indien het bevoegd gezag bereid zou 
zijn de bestaande verhouding tussen schaal 10 en 1�-functies 
aan de school te wijzigen binnen de toegestane marges.  
Het slechts voor meer dan vijftig procent verrichten van 
werkzaamheden in het eerstegraadsgebied gaf dus geen 
recht op aanstelling in een schaal 1�-functie.

Het geschil
De Algemene Onderwijsbond was bij deze uitspraak niet 
betrokken, en was het niet eens met deze uitspraak. Daarom 
trok de bond lopende gevallen niet in, en werden er zelfs 
op advies van de bond nieuwe verzoeken tot indeling in of 
honorering conform een schaal 1�-functie ingediend. De 
bond is van mening dat er sprake is van ‘functiewaardering 
in engere zin’, wat inhoudt dat de feitelijk opgedragen 
werkzaamheden juist gewaardeerd moeten worden. De bond 
is als gevolg daarvan van mening dat wanneer eerstegraads 
bevoegde schaal 10-docenten voor meer dan vijftig procent 
werkzaamheden verrichten in het eerstegraadsgebied, zij 
gehonoreerd moesten worden als een schaal 1�-docent.

De uitspraak
Op 1 december �005 heeft de Centrale raad van beroep 
als hoogst rechtsprekende orgaan in het ambtenarenrecht 
uitspraak gedaan in drie van deze zaken waarbij zowel de 
Algemene Onderwijsbond als VOS/ABB betrokken waren. De 
raad heeft in deze uitspraken overeenkomstig het gestelde 
door VOS/ABB bepaald dat uit de bepalingen van artikel � 
eerste lid van het Kaderbesluit rechtspositie vo van �5 juli 
1995 en artikel B� lid 5 van de (verlengde) cao vo 1998/1999 
blijkt dat het systeem van de zogeheten normfuncties als 
leraar in het voortgezet onderwijs inhoudt dat de bezol-
diging plaatsvindt overeenkomstig de salarisschaal van de 
normfunctie waarin de docenten zijn  aangesteld, één en 

ander ongeacht de feitelijk verrichte werkzaamheden. Dit 
betekent enerzijds dat met het oog op de vaststelling van 
de bezoldiging niet steeds beoordeeld hoeft te worden op 
welk niveau de werkzaamheden feitelijk worden verricht. 
Anderzijds betekent dit dat de schaal 10-docent desgewenst 
werkzaamheden kan claimen die in overwegende mate 
liggen in de tweedegraadssector.
De raad is tenslotte van mening dat de bestreden besluiten 
niet zijn genomen in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Hoe nu verder?
VOS/ABB is van mening dat met bovengenoemde uitspraken 
de discussie rondom de 10/1�-kwestie in het openbaar onder-
wijs definitief is beslecht. De Algemene Onderwijsbond heeft 
echter besloten de nog lopende zaken niet in de trekken. 
VOS/ABB heeft geen enkele aanleiding om te vrezen dat de 
Centrale raad in die gevallen anders zal beslissen.
In het bijzonder onderwijs zijn er inmiddels ook een aantal 
uitspraken door kantonrechters gedaan in identieke zaken. 
Ook door de kantonrechters worden de werkgevers in het 
gelijk gesteld. Inmiddels zijn een aantal hoger beroepen 
tegen deze uitspraken bij de gerechtshoven aanhangig 
gemaakt.

Suzan Ideler-Ouwens en Vincent Kellenaar, 
juridisch adviseurs VOS/ABB
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