
 
 

Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering voor het christelijk en algemeen 

bijzonder primair en voortgezet onderwijs: 

 

Advies 2017/162 b 

Vervolg 2017/162. De Commissie stelt vast dat  de meningsverschillen tussen partijen 

grotendeels zijn bijgelegd. De Commissie zou alleen nog een uitspraak moeten doen over 

het wel of niet opnemen van de functie-eisen in de functiebeschrijving en zo ja, in wat 

voor termen dat dan zou moeten gebeuren.  Alles overwegende is de Commissie van 

oordeel dat het besluit van verweerder over de  functie-eis in de functiebeschrijving 

“Mediator” kan blijven gehandhaafd en dat het bezwaar ongegrond is. 

 

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 *, 

hierna “verweerder” te noemen. 

 

1. INLEIDING: 

Dit advies moet worden gezien als een vervolg op het tussentijdse advies van de Commissie 

van 27 november 2017. Dat impliceert dat in rubriek 2 “Verloop van het geding” alleen het 

verloop van het geding wordt weergegeven vanaf de uitspraak van de Commissie van 27 

november 2017. 

 

2. VERLOOP VAN HET GEDING: 

Op 27 november 2017 heeft de Commissie geconcludeerd dat tussen appellante en 

verweerder een fundamenteel meningsverschil bestond over de inhoud en de waardering 

van de functie “Mediator”. 



De Commissie concludeerde ook dat het door verweerder ingebrachte rapport “Beleid 

mediator *” aan de processtukken moest worden toegevoegd. 

De Commissie stelde vast dat ter zitting uit de uitlatingen van partijen over bovengenoemd 

rapport bleek dat er ruimte was voor overleg dat mogelijk tot overeenstemming tussen 

partijen zou leiden. Daarom heeft de Commissie haar oordeel opgeschort. Gedurende die 

opschorting tot 1 mei 2018 bleef appellante ontvankelijk in haar bezwaar. 

Op 30 april 2018 bleek uit een mail van appellante dat zij haar bezwaar zou doorzetten. 

Tegelijk was duidelijk dat er wel vorderingen in de onderhandelingen waren gemaakt en 

waren er mogelijk ook nog vorderingen te verwachten. Daarop heeft de Commissie laten 

weten dat de opschorting van de uitspraak tot 1 mei nog wel langer kon worden 

aangehouden. Om de onderhandelingen tussen partijen niet onder druk te zetten is daarbij 

geen einddatum genoemd, wat de doorlooptijd van dit bezwaar heeft beïnvloed. 

Daarna kwam uit een 2e mail  van appellante van 10 mei 2018 naar voren, dat partijen het 

net niet helemaal eens waren geworden. Appellante mailde o.a. de volgende tekst aan de 

Commissie:  

“De opleidingseis is het breekpunt voor ons. We benadrukken nogmaals dat we akkoord 

zouden gaan met het weglaten van de eis in het functieprofiel. In andere functieprofielen 

staat deze ook niet genoemd en voor 26 april jl. is deze door verweerder ook nooit 

opgenomen in het profiel. In mijn bezwaar heb ik vooral geprobeerd te benadrukken 

waarom dit niveau een minimale vereiste is t.o.v. de gevraagde kennis en werkzaamheden. 

Als er een opleidingsniveau genoemd dient te worden zijn we akkoord met de volgende 

beschrijving: “HBO denk- en werkniveau”. 

Verweerder berichtte bij brief van 9 mei 2018 eveneens dat er met appellante 

overeenstemming was bereikt over nagenoeg alles behalve over de functie-eis. 

In de hoop dat partijen toch nog volledige overeenstemming zouden bereiken heeft de 

Commissie nog geruime tijd gewacht met het uitbrengen van haar advies. Dat bleek achteraf 

alleen maar een vertragende uitwerking te hebben gehad.   

 

3. STANDPUNT VAN APPELLANTE: 

In de functiebeschrijving moet geen functie-eis worden gehanteerd of als er wel een functie-

eis wordt gesteld, dan zal dat “HBO denk- en werkniveau” moeten zijn. 

 



4. STANDPUNT VAN VERWEERDER: 

De functie-eis moet zijn HBO SPH of MBO SPW4, maar HBO heeft sterk de voorkeur. 

 

5. OORDEEL VAN DE COMMISSIE: 

De Commissie stelt vast dat - gezien de berichten van zowel appellante als verweerder - de 

meningsverschillen tussen partijen grotendeels zijn bijgelegd. De Commissie zou alleen nog 

een uitspraak moeten doen over het wel of niet opnemen van de functie-eisen in de 

functiebeschrijving en zo ja, in wat voor termen dat dan zou moeten gebeuren.   

De Commissie merkt op dat Fuwasys niet dwingend voorschrijft dat werk- en denkniveaus of 

opleidingseisen in de functiebeschrijving moeten worden opgenomen, maar verboden is het 

ook niet. Er is daarom geen noodzaak werk- en denkniveaus danwel opleidingseisen op te 

nemen in de functiebeschrijving “Mediator”. 

Ook merkt de Commissie op dat bij het kenmerk 11 “Kennis” door de Human Capital Group” 

een 3 is gescoord met de standaard motivering: “Algemeen theoretische, praktisch gerichte 

kennis en ervaring van het vakgebied, waarbij inzicht in organisatorisch, sociale, financiële, 

technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein 

wordt vereist of zoals in het onderwijs het geval is, inzicht in de diverse culturele 

achtergronden van de leerlingen”.  

De Commissie heeft geen aanleiding om aan de score 3 bij kenmerk 11 (Kennis) te twijfelen. 

In de Fuwasys toelichting op score 3 bij kenmerk 11 (“Kennis) is automatisch meegenomen 

dat er in het algemeen sprake is van een HBO-werk- en denkniveau of een MBO+ - werk- en 

denkniveau. Die toelichting staat in het systeem van Fuwasys, maar wordt nooit automatisch 

afgedrukt bij de score 3 van het kenmerk 11 (Kennis) van Fuwasys. Als echter een 3 wordt 

gescoord, wat hier het geval is, dan is daarmee impliciet al erkend dat een HBO-werk- en 

denkniveau of een MBO+ - werk- en denkniveau aan de orde is.  

Die Fuwasys toelichting op de definitie die hoort bij score 3 bij kenmerk 11 is opgenomen in 

de bijlage van dit advies. 

De Commissie is van mening dat een werkgever in overleg met het medezeggenschap in 

verregaande mate bevoegd is zelf de functie-eisen in de functiebeschrijving vast te stellen. 

Bovendien stelt de Commissie vast dat de door verweerder geformuleerde functie-eis niet in 

strijd is met de toelichting van Fuwasys op de definitie bij score 3 bij kenmerk 11 (Kennis).  

 



6. DE BESLISSING: 

Alles overwegende is de Commissie van oordeel dat het besluit van verweerder over de  

functie-eis in de functiebeschrijving “Mediator” kan blijven gehandhaafd en dat het bezwaar 

ongegrond is. 

Dit is op grond van de CAO PO 2016/2017 een bindende uitspraak voor werkgever en 
werknemer. 
 
 
Aldus gedaan, op 2 juli 2018 door de heer J. O. Kruidenier (plv. voorzitter),  
de heer J. A. Groeneveld en de heer G.J.M. Voets. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: 

Fuwasys toelichting op de definitie bij score 3 bij kenmerk 10 (Kennis) 

“Er wordt een 3 gescoord als het gaat om algemene, nog niet tot op detailniveau benodigde 

kennis van het vakgebied. Het vakgebied omvat voor de onderwijsgevende functies en de 

theorie- en praktijkinstructeurs tevens de didactische en pedagogische basis elementen 

benodigd om kennis en/of vaardigheden over te dragen. Er is inzicht nodig in de 

samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen. 

Het gaat om werkzaamheden waarvoor in het algemeen een HBO-werk- en denkniveau 

vereist wordt. Hieronder valt ook het MBO+ werk- en denkniveau”. 

 


