
10 kernvragen over de functiemix  
die ieder schoolbestuur in het Voortgezet Onderwijs zou moeten beantwoorden 
 
Leraren en leerlingen moeten profiteren van de maatregelen rondom de functiemix. Om 
ervoor te zorgen dat het personeel en de leerlingen er werkelijk blijvend van profiteren zou 
elk schoolbestuur VO een aantal kernvragen moeten beantwoorden.  
 
1. Hoe geven we op bestuursniveau een geactualiseerde invulling aan de LC-functie en aan 
de LD-functie? Welke kwalificaties, welk gedrag en welke competenties willen we in onze 
organisatie vooral belonen?  
 
2. Welke personeelsleden krijgen om welke redenen vanaf 1 januari 2010 (in de Randstad 
en Almere vanaf 1 januari 2009) een promotie naar een LC-functie + LD-functie en waarom 
krijgen andere personeelsleden deze promotiekans pas later? Hoe gaan we in dit verband 
om met het entreerecht? 
 
3.  Hoe vindt werving plaats van een grotere groep personeelsleden voor een LC-functie en 
een LD-functie?  
 
4. Welke procedure volgt de organisatie om leraren voor te dragen voor een LC-functie en 
een LD-functie? Welke aanpassingen moeten daarvoor worden gedaan in de bestaande 
gesprekkencyclus? Of volgen we een extra spoor door een sollicitatieprocedure te volgen? 
 
5. Hoe wordt de bekwaamheid van de LC en LD-functionarissen onderhouden? Met andere 
woorden: hoe kan gegarandeerd worden dat mensen ook werkelijk aan de functievereisten 
blijven voldoen? 
 
6. Hoe zorgen we ervoor dat leidinggevenden voldoende vaardig zijn om zinvolle 
ontwikkelingsgerichte gesprekken te voeren met personeel waarbij een kans op een 
promotie aanwezig is? Hoe krijgen we leidinggevenden voldoende vaardig om soms ook 
negatieve beoordelingen te geven aan een medewerker?  
 
7. Hoe zorgen we ervoor dat leidinggevenden een transparante en éénduidige aanpak 
volgen bij ontwikkelingsgericht personeelsbeleid waarbij talenten van leraren maximaal 
worden benut? 
 
8. Hoe zorgen we ervoor dat leraren met een LB-functie zich voor meer dan 100% blijven 
inzetten voor het onderwijs aan kinderen? Hoe houden we een grote groep leerkrachten 
gemotiveerd voor het werk dat ze doen? 
 
9. Hoe voeren we de functiemix in en zorgen we toch voor een sluitende meerjarenbegroting 
bij dalende leerlingenaantallen?  
 
10. Hoe communiceren we met het personeel over het bestuursbeleid rondom de 
functiemix? 
 
De adviseurs van VOSABB adviseren bestuurders, werkgroepen P&O en geven trainingen 
aan directeurenteams om duidelijke antwoorden te verschaffen op de bovenstaande vragen. 
Het motto van VOSABB is nog steeds 'goed onderwijs voor alle kinderen'. Goed en 
gemotiveerd personeel is de belangrijkste garantie voor goed onderwijs. 
 
Voor meer informatie: 
Paul Janssen, pjanssen@vosabb.nl  
Sjoerd Sol, ssol@vosabbconsulting.nl  
Silvia Schouten, sschouten@vosabb.nl  



Geke Lexmond, glexmond@vosabb.nl  

 


