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Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering voor het christelijk en algemeen 

bijzonder primair en voortgezet onderwijs:       

Uitspraak 2018-003 
 

Vervolg 2017-047. Bezwaar tegen beschrijving en waardering van de functie. 

De Commissie acht de bezwaren van appellante tegen de functiebeschrijving  gegrond en draagt 

verweerder op de functiebeschrijving te herzien. 

 
 
Het bezwaarschrift van 8 januari 2018 van mevrouw *, wonende te *, hierna te noemen appellante, 
bijgestaan door haar raadsvrouw mevrouw mr. M. de Graaf van CNV Connectief en in aanwezigheid 
van haar partner de heer *. 
tegen 
Het besluit van 30 november 2017 van de directeur- bestuurder van de Stichting *,  

vertegenwoordigd door de senior-beleidsmedewerker P&O de heer *, de heer * en bijgestaan door 

de heer mr. K. Jansen, jurist in dienst van Verus, hierna te noemen verweerder. 

 

1. Verloop van het geding: 
 
Bij brieven van 6 juli 2016 en 18 januari 2017, bericht verweerder appellante, die aanvankelijk was 
aangesteld als Medewerker Leerlingopvang in schaal 3, dat zij per 1 augustus 2016 zal worden 
geplaatst in de functie Telefoniste/Receptioniste, schaal 3. De functiebeschrijving en de –waardering 
zijn als bijlage bij de brief van 18 januari gevoegd.  
 
Tegen bovenstaand besluit heeft appellante, ondersteund door CNV Connectief, bezwaar gemaakt 
op 1 en 23 maart 2017. 
 
Op 10 mei 2017 stuurt verweerder een verweerschrift, kenmerk 2017/047-004, naar de Commissie. 
 
Het bezwaar is ter zitting behandeld op 27 juni 2017. Daarbij waren appellante en verweerder 
aanwezig. 
 
Dit geding moet worden gezien als een vervolg op de uitspraak van 27 juni 2017 van de Commissie 
waarbij verweerder werd opgedragen de functiebeschrijving te herzien. In dit nieuwe geding gaat het 
daarom over dezelfde functie behandeld in de zitting van 27 juni 2017, waarvan door verweerder 
een herziene beschrijving is opgemaakt op 19 september 2017. 
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Bij brief van 30 november 2017, bericht verweerder appellante, dat zij per 1 augustus 2016 zal 
worden geplaatst in de persoonlijke functie Administratief Medewerker *, schaal 3. De 
functiebeschrijving en de – waardering zijn als bijlage bij de brief van 30 november 2017 gevoegd.  
 
Tegen bovenstaand besluit heeft appellante, ondersteund door CNV Connectief, opnieuw bezwaar 
gemaakt op 8 januari 2018. 
 
Op 13 februari 2018 stuurt verweerder een verweerschrift naar de Commissie. 
 
Het bezwaar is ter zitting behandeld op 17 april 2018. Daarbij waren appellante en verweerder 
aanwezig. 
 
 
 
2. Het standpunt van appellante: 
 
Appelante is sinds 01-08-2003 in dienst bij verweerder als Medewerker leerling opvang in schaal 3.  
In 2017 heeft zij een bezwaar ingediend, omdat haar werkzaamheden niet overeenkwamen met de 
functiebeschrijving. 
De Commissie heeft toen geoordeeld dat het overgrote gedeelte van de werkzaamheden bestaat uit 
administratieve taken en dat derhalve de functie (alsmede de functiebenaming) in lijn diende te 
worden gebracht met de opgedragen werkzaamheden (uitspraak 2017/047). 
De werkgever heeft naar aanleiding van deze uitspraak uitvoering gegeven bij besluit van 30 
november 2017 door aan appellante een voor haar persoonlijke functiebeschrijving op te stellen als 
Administratief Medewerker [naam appellante], schaal 3.  
 
Appellante kan zich niet vinden in de beschrijving met de daaraan gekoppelde waardering.  
 
Appellante is het in de aangepaste functie niet eens met: 
A. De in de functiebeschrijving beschreven werkzaamheden, die volgens haar moeten worden 
aangepast 
B. De functiewaardering 
 
Ad A:  
Coördineren te laat registratie 
Appellante draagt verantwoordelijkheid over de juiste afwikkeling van de werkzaamheden van de te 
laat registratie (niemand anders doet dit), waarbij zij een product aflevert. 
 
Werkzaamheden ten aanzien van het boekenfonds 
Appellante fungeert als aanspreekpunt als het gaat om de bestellijsten en als daar fouten en of 
wijzigingen in optreden. Dit aspect wordt niet benoemd in de persoonsgebonden functiebeschrijving.  
 
Werkzaamheden voor het weeknieuws 
In de werkzaamheden ten behoeve van het weeknieuws blijven de werkzaamheden van appellante 
onderbelicht, terwijl in de vorige zitting erkend is dat dat deze werkzaamheden meer inhouden. Dit is 
echter niet terug te zien in de nieuwe persoonlijk voor appellante opgestelde functiebeschrijving. 
Hierbij blijft buiten beschouwing dat appellante zelfstandig beslissingen neemt bij het redigeren en 
redactioneren van het weeknieuws. 
 
Overige werkzaamheden 
Het (op verzoek) bijstaan bij de telefooncentrale 
Het uitvoeren van de overige administratieve werkzaamheden 
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Appellante is verontwaardigd over het feit dat er in de beschrijving opgenomen is dat er sprake is van 
lichte en eenvoudige werkzaamheden. Hiermee ziet zij dat er een waardeoordeel aan de 
werkzaamheden wordt gegeven. Appellante ervaart dit waardeoordeel als denigrerend en geeft aan 
dat het gebruiken van benamingen als licht en eenvoudig de suggestie wekt dat de functie ‘omlaag’ 
geschreven is.  
Tevens is appellante van oordeel dat er ten onrechte geen interview met haar gehouden is om vast 
te stellen welke werkzaamheden zij daadwerkelijk uitvoert, daar er hier sprake is van een 
persoonlijke functieomschrijving.  
 
Ad B:  
Kenmerk 3 Effect van de werkzaamheden 
Een score van 2 punten is te rechtvaardigen aangezien de beslissingen die appellante neemt soms 
niet direct zichtbaar zijn, zoals het wel of niet plaatsen van teksten of het wel of niet aanpassen van 
brieven. In de functiebeschrijving staat namelijk aangegeven dat appellante ook niet 
standaardbrieven stuurt.  
 
Kenmerk 6 Keuzevrijheid 
Appellante stelt dat zij zelfstandig beslissingen neemt bij het redigeren en redactioneren van het 
nieuws. Tevens past zij regelmatig teksten aan en soms ziet zij – geheel of gedeeltelijk – van plaatsing 
af op basis van eigen beoordeling. Dat dit aan de orde is, is ook gebleken bij de vorige zitting en uit 
de beslissing op het bezwaar van 27 juni 2017 waarbij verweerder ter zitting had opgemerkt dat 
“appellante eigenlijk wel de redactie doet omdat de echte redactie zich niet bemoeit met de inhoud 
en dat zij daarom eigenlijk een soort eindredactie doet”. 
 
Kenmerk 7 Complexiteit van de beslissingen 
Appellante geeft aan dat zij haar werkzaamheden dient uit te voeren aan de hand van 
werkafspraken, regels en kaders. Dit betekent dat appellante niet slechts aan de hand van 
protocollen haar werk uitvoert. Hiermee wordt de mate van complexiteit van beslissingen gegeven 
en een score van 2 gerechtvaardigd.  
 
Kenmerk 14 Doel van de contacten 
In Fuwasys wordt aangegeven dat er een score van 1 punt wordt gegeven als er slechts sprake is van 
klantvriendelijke gedrag, waarbij er slechts doorverwezen dient te worden. Een score van 2 punten is 
op zijn plaats als er sprake is van interactie. Waarbij er sprake is van een vraag en antwoord.  
Appellante onderhoudt contacten met de degenen die de stukken aanleveren voor het weeknieuws, 
de boekleverancier en leerlingen. Daarin kan zij niet slechts volstaan met klantvriendelijk gedrag, 
anders zou zij haar opgedragen werkzaamheden niet kunnen uitvoeren. 
 
Appellante stelt dat een score van 2 al aan de orde is als gevolg van haar contacten met de 
boekenleverancier. 
 
 
3. Het standpunt van verweerder:  
 
Ad A: De functiebeschrijving 
Appellante stelt dat zij de ‘te -laat registraties” coördineert.  Volgens verweerder is er geen sprake 
van “coördinatie”, maar van uitvoering van geprotocolleerde registratie. Coördinatie veronderstelt 
dat je doelgericht en met een zeker overwicht ten opzichte van collega zorg draagt voor bepaalde 
bedrijfsprocessen in een organisatie en ten minste eindverantwoordelijkheid draagt voor het 
eindproduct van dat proces.  
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Daar waar het gaat over werkzaamheden t.b.v. het boekenfonds kan worden gesteld dat het alleen 
om uitvoerende werkzaamheden gaat die appellante tot in detail worden opgedragen. Daarbij brengt 
verweerder naar voren dat hij in zijn algemeenheid functiebeschrijvingen op hoofdlijnen maakt. 
Daarom heeft hij geen nadere omschrijving aan deze uitvoerende werkzaamheden gegeven. 
 
De werkzaamheden ten behoeve van het weeknieuws die appellante uitvoert hebben uitsluitend 
betrekking op de vormgeving van het weeknieuws dat in vaste lay-out (huisstijl) wordt gepubliceerd. 
Appellante verricht daarbij geen inhoudelijke redactionele werkzaamheden en maakt geen deel uit 
van de redactie.  

 
De door appellante aangedragen overige werkzaamheden staan genoemd in de functiebeschrijving 
en behoeven derhalve geen nadere bespreking. 
Volgens de beleidsmedewerker P&O was er voldoende informatie beschikbaar om de functie van 
appellante te beschrijven en was het derhalve niet nodig appellante te interviewen over haar 
werkzaamheden.  Daarbij is in de procedure niet opgenomen dat er een interview plaatsvindt 
alvorens de functie beschreven en gewaardeerd wordt. Dit gebeurt bij niemand.  
 
De adviseur van verweerder geeft aan dat hij de bewoordingen “lichte” en “eenvoudige” 
werkzaamheden neutraal acht, dat deze bewoordingen vaker in andere voorbeeldfuncties worden 
gebruikt en dat deze zeker niet denigrerend bedoeld zijn. 
 
AD B. De functiewaardering 
Kenmerk 3 Effect van de werkzaamheden 
Appellante stelt dat het effect van de werkzaamheden niet vrijwel direct vast te stellen is. 
Verweerder stelt dat appellante een vergissing maakt. Het effect van de werkzaamheden ten aanzien 
van de laat registratie is vast te stellen zodra de brief aan Post NL aangeboden wordt en niet pas als 
de ontvanger de brief leest.  
De keten van oorzaak en gevolg houdt eerder op dan appellante aangeeft. Dit geldt volgens 
verweerder evenzeer voor appellantes betoog met betrekking tot boekbestellingen. 
 
Kenmerk 6 Keuzevrijheid 
Volgens verweerder is de keuzevrijheid van appellante bij het redigeren van het weeknieuws beperkt 
tot het in de juiste volgorde plaatsten van de aan haar aangeboden stukjes in het juiste format. 
Daarnaast vormen deze werkzaamheden zeker geen substantieel onderdeel van het totale 
takenpakket van appellante en is volgens verweerder een score van 1 dan ook gerechtvaardigd. De 
uitvoering van de werkzaamheden wordt grotendeels door anderen bepaald en er is dus weinig 
ruimte om zelf keuzes te maken. 
 
Kenmerk 7 Complexiteit van de beslissingen 
Verweerder constateert dat de complexiteit van de beslissingen, de duidelijkheid en samenhang van 
keuzefactoren die een rol spelen bij het nemen van inhoudelijke beslissingen, niet groot is.  
De werkzaamheden vinden voor het overgrote deel plaats aan de hand van gedetailleerde 
protocollen en wanneer appellante twijfelt zal zij contact moeten opnemen met haar leidinggevende, 
al zal zij in een groot aantal twijfelgevallen inmiddels op basis van ervaring kunnen beslissen. 
 
Kenmerk 14 Doel van de contacten 
Verweerder geeft aan dat er geen daadwerkelijke informatie-uitwisseling plaatsvindt zoals 
appellante stelt. Dit zou eventueel kunnen gelden ten aanzien van de werkzaamheden voor het 
weeknieuws. Omdat deze werkzaamheden geen substantieel deel van het totale takenpakket 
vormen, kunnen deze volgens verweerder daarom niet niveaubepalend zijn.   
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4. Ontvankelijkheid van het bezwaar: 
 
Op grond van de CAO VO 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 haar bezwaren tegen de functiebeschrijving en 
functiewaardering. 
 
 
 
5. Oordeel van de Commissie: 
 
De Commissie heeft op basis van de stukken en wat ter zitting is gezegd, voldoende inzicht verkregen 
in de feitelijk opgedragen werkzaamheden van appellante in relatie tot de door verweerder 
gehanteerde persoonlijke functiebeschrijving. 
 
Ad A. de functiebeschrijving 
Functiebeschrijvingen behoren waardevrij te zijn en daarom behoren er volgens de Commissie geen 
bewoordingen als ”licht” en “eenvoudig” in opgenomen te worden. In het eerste deel van Fuwasys 
gaat het over functiebeschrijven. Functiebeschrijvingen behoren een objectief functiebeeld te geven. 
Waardeoordelen passen daar niet in. Mochten in een functie volgens de functiebeschrijver. 
eenvoudige, lichte of complexe taken voorkomen, dan mag dat niet blijken uit waardeoordelen in de 
beschrijving. De functiebeschrijver onthoudt zich daarvan. Hoe ingewikkeld de werkzaamheden zijn 
moet blijken uit een objectieve beschrijving, tekenend voor de werkzaamheden. Mochten er toch 
waardeoordelen in de beschrijving staan, dan kan dat een demotiverende of zelfs denigrerende 
uitwerking hebben op de functiehouder, zeker bij een persoonlijke functie.  
Pas nadat de functiebeschrijving gereed is gaan waardeoordelen wel een rol spelen in het tweede 
deel van Fuwasys. Daarin is dan ook de functiewaardering aan de orde. De Commissie bevestigt 
daarmee het standpunt van appellante, die het niet eens is met de waardeoordelen in de 
beschrijving. 
 
De Commissie heeft overigens een ruim aantal voorbeeldfuncties van Fuwasys doorzocht maar geen 
functiebeschrijvingen aangetroffen waarin bewoordingen als “licht” en  “eenvoudig” worden 
gebezigd, maar de Commissie is er wel van overtuigd dat de gebezigde bewoordingen zeker niet 
denigrerend zijn bedoeld. 
 
Hoewel appellante als functiehouder een belangrijke informatiebron is voor de inhoud van de 
persoonlijke functie, heeft de Commissie toch moeten vaststellen dat appellante geen functie-
interview heeft gehad. Die functiebeschrijving is haar voorgelegd met de mededeling dat die voor 
haar was. De Commissie acht de uitleg van de HR-manager dat hij voldoende informatie had en de 
procedure bij niemand in een interview voorziet, een omissie daar er bij appellante sprake is van een 
op haar persoonlijk toegeschreven functie en niet van een organieke functie.  Bovendien had 
appellante als haar mening was gevraagd over de concept-beschrijving kunnen aangeven wat zij 
ervan vond. In dat geval had de definitieve functiebeschrijving niet noodzakelijk denigrerend 
behoeven over te komen. Daarbij overweegt de Commissie ook dat er in de vorige zitting vast is 
komen te staan dat de werkzaamheden van appellante uitgebreider waren dan in de functie 
beschreven werden en was een persoonlijk gesprek met appelante dan ook op zijn plaats geweest.  
 
De Commissie oordeelt dat de functiebeschrijving op het punt van de werkzaamheden voor het 
boekenfonds niet overeenkomt met de werkzaamheden die appellante werkelijk uitvoert. Met name 
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als dingen mislopen bij de boekbestellingen, blijven de contacten en wat daarin gebeurt in de rubriek 
“Contacten” onderbelicht. Derhalve meent de Commissie dat de functie op het punt van het 
boekenfonds gedetailleerder beschreven dient te worden en aangepast dient te worden aan de 
werkzaamheden die appellante werkelijk uitvoert. 
 
De commissie stelt vast dat appellante veel van haar werkzaamheden volgens vaste protocollen 
uitvoert, maar dat er naast deze protocollen ook enige ruimte is voor eigen inbreng, niet alleen bij de 
werkzaamheden i.v.m. het boekenfonds, maar ook m.b.t. de taken t.a.v. het weeknieuws.  
 
De Commissie verklaart de bezwaren tegen de functieomschrijving gegrond op het punt van de 
bewoordingen “licht” en “eenvoudig ‘en op de beschrijving van de werkzaamheden voor het 
boekenfonds en het weeknieuws en draagt aan verweerder op de beschrijving op deze punten aan te 
passen.  
 
AD B. de functiewaardering 
In het algemeen constateert de Commissie dat waar de school spreekt van uitvoerende 
werkzaamheden, appellante het heeft over coördinerende en redigerende werkzaamheden.  
 
De Commissie heeft zich verbaasd over de brief van verweerder van 30 november 2017 waarin 
gesteld wordt dat om “moverende redenen” geen hogere score is toegekend bij het doel van de 
contacten (kenmerk 14). 
 
De Commissie stelt ten opzichte van de betwiste kenmerken het volgende vast: 
Kenmerk 3 Effect van de werkzaamheden 
Volgens de Commissie is het effect van de werkzaamheden en de zichtbaarheid van dit effect niet 
door appellante aangetoond en bevestigt de Commissie de score van 1 punt.  

 
Kenmerk 6 Keuzevrijheid 
De Commissie constateert met betrekking tot de werkzaamheden voor het boekenfonds dat 
appellante – binnen het protocol - enige keuzevrijheid heeft bij het bewaken van de voortgang van 
de bestellingen. Vooral bij afwijkingen van de voortgang zal zij rekening houdend met de oorzaak 
daarvan moeten kiezen of zij het probleem zelf kan oplossen danwel contact moet opnemen met de 
teamleider, de financieel beheerder of de leverancier. 
Ook daar waar het gaat over de redactie van het weeknieuws is de Commissie tot het oordeel 
gekomen dat er enige vrijheid is om keuzes te maken. Daarbij heeft meegewogen dat verweerder in 
het verweerschrift van 10 mei 2017 over dezelfde functie aanvankelijk heeft gesteld dat appellante 
geen inhoudelijke redactionele werkzaamheden verricht, maar daar later ter zitting op is 
teruggekomen. 
Op basis van deze werkzaamheden is een score van 2 punten gerechtvaardigd. 

 
Kenmerk 7. Complexiteit van de beslissingen Het is niet voor de Commissie komen vast te staan dat 
appellante een eigen afweging maakt bij een verwevenheid van duidelijk omlijnde keuzefactoren. 
Veeleer is sprake van eenduidige keuzefactoren. De score kan derhalve blijven staan op 1 punt.  

 
Kenmerk 14. Doel van de contacten 
De Commissie stelt vast dat de contacten bij de werkzaamheden me betrekking tot het boekenfonds 
maken dat er sprake is van vraag en antwoord. Er is derhalve interactie tussen appellante, de 
teamleider, de financieel beheerder en de boekenleverancier t.b.v. de voortgang van de leveranties 
en het oplossen van afwijkingen daarin.  Daarom is een score 2 hier gerechtvaardigd.  
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6. De Beslissing: 
 
De Commissie acht de bezwaren van appellante tegen de functiebeschrijving  gegrond en draagt 
verweerder op de functiebeschrijving te herzien met in acht neming van de bovenstaande 
aanwijzingen. 

De Commissie acht de bezwaren van appellante tegen de functiewaardering gegrond en draagt 

verweerder op de functiewaardering te wijzigen door toekenning van 1 extra punt op kenmerk 6 

“Keuzevrijheid” en 1 extra punt op kenmerk 14. Dat brengt het totaal aantal punten voor de 

waardering op 25, wat een waardering betekent van niveau IIb, schaal 4.  

Dit is op grond van de CAO VO 2016/2017 een bindende uitspraak voor werkgever en werknemer. 

Aldus gedaan te Utrecht, op 17 april 2018 door de heer J.O. Kruidenier, de heer J. A. Groeneveld,  
de heer G.J.M. Voets en mevrouw mr. A.C. Gröllers als griffier. 


