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Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering voor het christelijk en algemeen 
bijzonder primair en voortgezet onderwijs: 
 
 
Uitspraaknummer 2017-162 
 
Bezwaar tegen de inhoud en waardering van de functie “Mediator”. 
Het bezwaar wordt aangehouden in verband met onderling overleg. 
 
Advies van de Bezwarencommissie Functiewaardering voor het christelijk en algemeen bijzonder 
primair en voortgezet onderwijs (verder “Commissie” genoemd) m.b.t.: 
 
het bezwaarschrift van 29 augustus 2017 van mevrouw *, wonende te *, hierna te noemen 
appellante 
 
tegen 
 
het besluit van 1 augustus 2017 van de Manager HRM mevrouw * –  van de Stichting * te *. 
 
 
1. Verloop van het geding 
 
Per brief van 9 maart 2017 zendt de directeur bestuurder, mevrouw *, aan appellante de definitieve 
profielen van haar twee functies Leerkracht en Mediator die gewaardeerd zijn in LB en schaal 6. 
Daarbij blijft de salariëring van appellante gehandhaafd in schaal LB. Voor wat betreft de waardering 
van de functie Mediator (S6) heeft appellante op 20 april 2017 intern bezwaar gemaakt bij de Interne 
Bezwaren Commissie (IBC) van de “Stichting Horizon”. 
Op 13 juni is het bezwaar behandeld door de IBC, waarna op 3 juli de IBC aan de Raad van Bestuur 
van de “Stichting *” adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren. 
In de beslissing op bezwaar van 1 augustus 2017 deelt Manager HRM, mevrouw *, namens de 
bestuurder, aan appellante mede dat de waardering van de functie Mediator ongewijzigd blijft in 
schaal 6. 
Op 29 augustus 2017, maakt appellante bij de Commissie bezwaar tegen de beslissing van 1 augustus 
2017 van de bestuurder. 
Op 28 september 2017 stuurt de bestuurder mevrouw * een verweerschrift naar de Commissie. 
Op 18 november 2017 mailt appellante de Commissie dat zij alleen naar de zitting komt op maandag 
27 november aangaande het functieprofiel “Mediator”. 
Op 23 november 2017 laat “Stichting *” weten ter zitting te worden vertegenwoordigd door de 
boven – schools directeur de heer * en de beleidsadviseur HRM de heer *, beiden verder verweerder 
te noemen. 
Het bezwaar is ter zitting behandeld op 27 november 2017. Daarbij waren appellante en verweerder 
aanwezig. 
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2. Het standpunt van appellante 
 
Appellante stelt in haar bezwaarschrift en ter zitting in haar pleitnotitie dat de functie “Mediator” 
een bestaande functie is die door leerkrachten sinds 2005-2006 wordt uitgevoerd. De 
ontstaansgeschiedenis en de taken en doelstellingen van de functie staan in het rapport “Mediator 
op het * College”, dat zij als bijlage aan haar bezwaarschrift heeft toegevoegd. 
 
Appellante stelt in het kort dat “Mediators”: 
a. bewakers zijn van het pedagogisch klimaat in de school; 
b.  zowel beginnende als ervaren leerkrachten (schaal Lb, Lc) coachen van de hele school en 

waar nodig handelingsadviezen geven; 
c.    lid zijn van de Commissie van Begeleiding (CvB) van de school, waarin de psychologen, 

maatschappelijk deskundigen, intern begeleiders en schoolleiding de andere leden zijn; 
d.    de overige CvB-leden activeren als ze structurele problemen signaleren bij een leerling, 

waarna de leerling in de CvB wordt besproken; 
e.    de contacten activeren en onderhouden met ouders, verzorgers en externe instanties van 
 zorgleerlingen van de school; 
f.     leerlingen ondersteunen om in het onderwijsleerproces te blijven; 
g.    verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in de school waarbij te denken valt aan beslissen om  

te controleren op wapens, drugs, e.d. Ook maken zij deel uit van de Veiligheidscommissie en 
onderhouden zij contacten met  de wijkagent; 

h.    veelal plaatsvervanger zijn van de schoolleider bij afwezigheid en dat meerdere huidige 
schoolleiders plaatsvervanger zijn geweest; 

Verder stelt appellante dat het functieprofiel dat zij op 9 maart 2017 heeft ontvangen op allerlei 
punten niet de lading van de functie in zijn geheel dekt. 
 
Appelante brengt ook naar voren in haar bezwaarschrift dat verweerder ongeveer 3 jaar geleden 
begonnen is met het voor de functie “Mediator” aantrekken van Technisch Onderwijsassistenten 
(TOA’s) in schaal 6. Die “TOA’s” zijn op allerlei locaties als “Mediator” gaan werken. Daardoor bestaat 
nu de helft van de “Mediators” uit leerkrachten in schaal Lb en de andere helft uit TOA’s, schaal 6. 
Volgens appellante is 3 jaar geleden vanwege bezuinigingen voor deze ontwikkeling gekozen, maar 
de functie “Mediator” is hetzelfde gebleven in taakbelasting, vereiste kennis, vaardigheden, 
competenties en verantwoordelijkheden.  
Ter illustratie van de grote discrepantie tussen de profielen van de “Mediator” en de “TOA” heeft 
appellante beide profielen toegevoegd aan haar bezwaarschrift. Appellante stelt daarbij dat, beide 
profielen vergelijkend, het opvalt dat bij “doel van de functie”, “plaats van de functie in de 
organisatie” en “kennis” een enorm verschil bestaat. Ook valt het haar op dat bij de 
“kerncompetenties” bij de “TOA” en de “Mediator” het zelfde niveau is bepaald bij “oplossen” en 
“slagvaardigheid”. Onverklaarbaar vindt ze het ook dat voor het zelfde niveau is gekozen bij 
“Coachen”. Appellante kan dat niet begrijpen omdat een TOA een leerkracht assisteert en diens 
aanwijzingen moet opvolgen, maar qua competenties gelijk wordt gesteld aan een “Mediator”. Dat 
terwijl de “Mediator” alle leerlingen van de school coacht, daar zelf bij beslist en daarnaast 
daadwerkelijk leerkrachten van de school coacht. Appellante vindt dat mede door deze discrepanties 
de schaal 6 waardering voor “Mediator” niet passend is. Die functie zou minimaal een HBO-werk- en 
denkniveau vereisen. Gezien de vereiste vaardigheden, kennis, verantwoordelijkheden en 
competenties zou de functie schaal 8, 9 of hoger moeten zijn, aldus appellante. 
Vervolgens maakt appellante een vergelijking met de functie “Maatschappelijk Deskundige” omdat 
verweerder die functie heeft gebruikt in zijn verweer bij de Interne Bezwarencommissie. Appellante 
vindt dat bij de functie “Maatschappelijk Deskundige” de beschrijvingen onder de kopjes “Waarvoor 
ben ik aangenomen”, Kennis en competentieprofiel” en “Wat moet ik meebrengen om mijn doelen 
te bereiken”, toepasbaar zijn voor de “Mediator”. Ze zijn echter daarop niet toegepast wat een 
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constante onderwaardering oplevert met één niveau ten opzichte van de “Maatschappelijk 
Deskundige”. 
 
Appellante zegt verbaasd te zijn over het ter zitting onverwacht presenteren door verweerder van 
het rapport “Beleid Mediator * College”. Ook toont appellante zich verbaasd over de door 
verweerder genoemde wijzigingen t.a.v. de inhoud van de functie “Mediator”. Die wijzigen zouden 
volgens verweerder in het genoemde rapport staan, dat appellante zegt niet te kennen. 
 
Tot slot zegt appellante voor overleg open te staan nadat verweerder aankondigt over het rapport 
“Beleid Mediator * College” eerst intern te willen overleggen alvorens de beleidswijzigingen door te 
voeren. 
 
   
3. Het standpunt van verweerder 
 
Na een uitleg in zijn verweerschrift over de gevolgde procedure stelt verweerder allereerst dat er 
inderdaad een verschil bestaat tussen het functieprofiel en de wijze waarop appellante zegt daaraan 
invulling te geven. Dat verschil is echter verklaarbaar uit een beleidswijziging in 2014. 
 
In 2004 is de functie ontstaan als een taak binnen de functie “Leerkracht”. De uitwerking daarvan is 
opgenomen in het rapport “Mediator op het * college”. De uitvoerders van de nieuwe taak 
“Mediator” werden altijd benoemd als leerkracht, maar het kwam ook wel voor dat de taak werd 
gecombineerd: een deel voor de klas en een deel als “Mediator”. Vanaf 2014 is dat beleid herzien, 
waarna de werkzaamheden van de “Mediator” werden beschouwd als een taak die ook door een 
Technisch Onderwijsassistent kon worden uitgevoerd. Daaraan werden dan ook andere eisen 
gesteld. Dat leidde er toe dat sindsdien op twee niveaus invulling werd gegeven aan de functie. Het 
functiewaarderingsproces is, aldus verweerder, gebruikt om het mediatorschap op twee 
verschillende niveaus te beëindigen. De functie “Mediator” werd toen voor het eerst zelfstandig 
beschreven en gewaardeerd. Met die beschrijving is verweerder het nog steeds eens. Volgens 
verweerder maakt appellante vooral duidelijk dat zij het oneens is met de beleidswijzing van 2014. 
Verweerder stelt dat als hij een vergelijking maakt tussen de in het bezwaarschrift genoemde taken 
van de “Mediator” en het nieuwe functieprofiel, hij inderdaad een aantal verschillen ziet. Waar dat 
echter aan de orde is verwijst hij naar de nota “Mediator op het * college”. Zo doende meent 
verweerder de volgende argumenten van appellante in haar bezwaarschrift te ontkrachten: 
Voor wat betreft de argumentatie onder a in het standpunt van appellante stelt verweerder dat de 
“Mediator” geen bewaker meer is van het pedagogisch klimaat, maar een bijdrage moet leveren aan 
een veilig klimaat en input moet leveren ten aanzien van de praktische uitvoering van het 
pedagogisch klimaat. 
Over de argumentatie onder b in het standpunt van appellante stelt verweerder dat de “Mediator” 
geen leerkrachten meer coacht, maar zich richt op de leerling en daar wel de leraar bij betrekt. 
Over de argumentatie onder c stelt verweerder dat de “Mediator” geen lid meer is van de Commissie 
van Begeleiding, maar op verzoek er aan deelneemt. 
Over de argumentatie onder d in het standpunt van appellante wijst verweerder er op dat in het 
nieuwe functieprofiel niet meer staat “overige CvB leden activeren bij signalering van structurele 
problemen bij een leerling”, maar “Informeert de schoolleider en andere belanghebbenden over 
specifieke incidenten of algemene tendensen”. 
Over de argumentatie onder e stelt verweerder dat de contacten activeren en onderhouden met 
ouders, verzorgers en externe instanties van zorgleerlingen, in het nieuwe functieprofiel anders zijn 
beschreven. Daarin staat dat voor zorgleerlingen in principe de maatschappelijk deskundige, de 
contacten met ouders/verzorgers, wijkagent en externe instanties onderhoudt.  
Over de argumentatie onder f stelt verweerder dat het “Ondersteunen van leerlingen om in het 
onderwijsleerproces te blijven” in het nieuwe profiel niet meer staat. Daarin staat: “Time-out aan 
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leerlingen geboden, zodanig dat communicatie weer hersteld is en leerlingen weer kunnen 
deelnemen aan het onderwijsprogramma”. 
Over de argumentatie onder g stelt verweerder dat het “verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in 
de school” in het nieuwe profiel is beschreven met: “De verantwoordelijkheid voor het mede 
realiseren van de veiligheid binnen de school is een hoofdtaak van de mediator”. 
Over de argumenten onder h stelt verweerder dat in het nieuwe profiel “Me- diator” niet staat dat 
de schoolleider bij afwezigheid vaak wordt vervangen. 
 
Over de waardering van de functie “Mediator”door de “Human Capital Group” zegt verweerder, dat 
die lager is uitgekomen dan verwacht. Inmiddels is er echter een nieuwe visie op de functie ontstaan. 
Vervolgens presenteert verweerder ter zitting onverwacht een nieuw ongedateerd rapport (“Beleid 
mediator * College”) met die nieuwe visie. Daarbij vermeldt verweerder te verwachten op basis van 
de nieuwe visie op de functie “Mediator” op een hogere waardering uit te komen.  
Ook zegt verweerder, op basis van het nieuw gepresenteerde rapport, over zowel de inhoud van de 
functie als over de functiewaardering overleg te willen voeren, alvorens de beleidswijzigingen door te 
voeren.   
 
4. Ontvankelijkheid van het bezwaar 
 
Op grond van de CAO-PO 2016-2017 kan de Commissie binnen een bezwarentermijn van 6 weken 
worden verzocht te beoordelen of (1) de  waardering van de functie correct is en (2) of de 
functiebeschrijving van appellante overeenkomt met de opgedragen taken. 
 
Het bezwaarschrift is tijdig ingediend. Nu overigens niet is gebleken van redenen voor niet - 
ontvankelijkheid, is appellante ontvankelijk in bezwaar tegen de inhoud en de waardering van haar 
functie. 

 
5. Oordeel van de Commissie 
 
De Commissie heeft getracht duidelijk te krijgen wat partijen verdeeld houdt en heeft geconcludeerd 
dat er fundamenteel meningsverschil bestaat over de inhoud en de waardering van de functie 
“Mediator”.  
 
De Commissie concludeert ook dat het door verweerder ingebrachte rapport “Beleid mediator 
Schreuder College” als nog aan de processtukken moet worden toegevoegd.  
 
De Commissie stelt vast dat ter zitting uit de uitlatingen van partijen over het rapport is gebleken, dat 
er ruimte is voor overleg dat mogelijk tussen partijen tot overeenstemming kan leiden. Daarom acht 
de Commissie het niet wenselijk om nu al uitspraak te doen over het geschil tussen partijen. 
 
De Commissie vindt dat partijen nog geruime tijd moeten krijgen om tot overeenstemming te 
kunnen komen. Daarom schort de Commissie tot 1 mei 2018 haar oordeel op. Gedurende die 
periode blijft appellante ontvankelijk in haar bezwaar.  
 
De Commissie zal een uitspraak doen over het geschil op 1 mei 2018, tenzij appellante haar bezwaar 
intrekt voor die tijd. 
 
Aldus gedaan te Utrecht, op 27 november 2017 door de heer drs. H. Koelewijn, de heer G.J.M. Voets, 
de heer J. Groeneveld en de heer J.O. Kruidenier als griffier. 
 
 


