
CNV Onderwijs biedt belangstellenden middels beleidsdocumenten inhoudelijke informatie aan, maar behoudt zelf het copyright  

op alle tekst, afbeeldingen en andere onderdelen. Het beleidsdocument betreft een groeidocument. Zij is gedocumenteerd op  
datum van verschijning en is samengesteld uit informatie die tot genoemde datum voorhanden was. Aan de verstrekte  

informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van  

de informatie. CNV Onderwijs aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid  

van deze inhoudelijke informatie, en behoudt zelf het recht om wijzigingen aan te brengen op genoemde informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functiemix: gemengde gevoelens 
 

Heel wat scholen in het primair onderwijs ondervinden problemen aan de invoering van 

de functiemix. Datzelfde geldt voor leraren. CNV Schoolleiders en CNV Onderwijs worden 

veelvuldig geconfronteerd met vragen over de invoering. Het wordt tijd om eens te 

kijken wat er aan de hand is. 

 

In 2008 sloten besturenorganisaties en bonden een overeenkomst met minister Plasterk. 

Deze overeenkomst, het “convenant leerkracht van Nederland”, had als doel de kwaliteit 

van het onderwijs te verbeteren en het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken. 

Een van de afspraken omvatte het invoeren van een functiemix. Voor het primair 

onderwijs betekende dit dat in een periode van 4 jaar 42 % van de LA-functies moet zijn 

omgezet in LB- en LC-functies. Op 1 augustus 2014 moet dit proces zijn afgerond.  

 

Steeds vaker komen er signalen uit scholen dat de invoering van de functiemix dreigt te 

stagneren. Signalen van besturen zijn uiteraard anders dan signalen die leerkrachten 

afgeven.  Besturen blijken vooral problemen te ondervinden aan de voorwaarden die aan 

de functiemix zijn gekoppeld. Ook blijkt het moeilijk om leerkrachten te motiveren om op 

een LB- of LC-functie te solliciteren.  

Van leraren hoor je vaak dat het onderscheid tussen de LB- en de LC-functie niet goed 

kennen, maar ook dat ze er financieel nauwelijks op vooruit gaan als ze solliciteren naar 

de hogere functie. Regelmatig terugkerend geluid is ook dat de functiemix wordt gebruikt 

om de IB-taken op te waarderen naar LB. 

 

De voorwaarden 
 

In het convenant zijn enkele strikte voorwaarden opgenomen bij de toedeling van 

functies in het kader van functiemix: 

• de leraar moet tenminste 50 % van de betrekkingsomvang belast zijn met 

lesgevende taken; 

• de leraar moet functioneren op hbo+niveau. 

• De leraar is (mede)verantwoordelijk  voor de ontwikkeling van, het uitdragen 

van, en verdedigen van onderwijskundig beleid; 

• Behoeften tot vernieuwing van het onderwijs moeten worden gesignaleerd en 

geanalyseerd. Hiervoor moeten concepten worden aangeleverd. 

 

Deze elementen zullen in de functiebeschrijvingen moet worden opgenomen. Daarbij is in 

de cao met betrekking tot de omvang van lesgevende taak bepaald dat de leraar binnen 

die lessentaak de verantwoordelijkheid heeft voor een groep leerlingen. 

Dat betekent dus dat een leraar die weliswaar meer dan 50 % les geeft, maar dat 

voornamelijk doet als IB’er met individuele of kleine groepjes leerlingen, niet onder de 

functiemix valt. 
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De praktijk 
 

Om de functiemix uit te voeren moet niet alleen voldaan zijn aan de voorwaarden zoals 

hierboven genoemd. Voordat de functies daadwerkelijk worden ingevuld, moeten ook de 

volgende zaken zijn gerealiseerd: 

• de functiebeschrijving van de LB- en LC-functie; 

• de wijze waarop de functies worden toegekend; 

• de wijze waarop over de invoering wordt gecommuniceerd; 

 

Al deze zaken komen bij elkaar in een invoeringsplan waarover met de 

personeelsgeleding van de (G)MR instemming moet worden bereikt. Om te voorkomen 

dat er onvoldoende draagvlak bij leraren ontstaat voor de functiemix, is communicatie 

van het allergrootste belang. Dat geldt voor zowel de werkgever (en in de praktijk dus 

vaak de directies) als de P(G)MR. Mensen horen de vreemdste opvattingen over de 

functiemix en dat is vaak de beste voedingsbodem voor weerstand bij individuele leraren 

of ook hele teams. En voorbeeld: binnen een school heerste de opvatting dat de LB-

functie zich slechts van de LA-functie onderscheidde doordat dezelfde taken in een LB-

functie in minder uren moesten worden verricht. Als LB’er kun je immers efficiënter 

organiseren en werken. Een ander voorbeeld is de opvatting van leraren dat het 

onterecht is als een jongere docent met minder werkervaring een LB-functie krijgt, 

terwijl een ervaren docent wordt overgeslagen. Het geeft aan hoe belangrijk het is om 

transparant te communiceren over alle aspecten van de functiemix.  

 

Daarnaast is het van belang dat werkgevers een goed beeld hebben van de competenties 

van hun leraren. Als in het kader van personeelsbeleid de cyclus van 

personeelsgesprekken (functioneringsgesprekken, voortgangsgesprekken, POP-

gesprekken, beoordelingen e.d.) consequent wordt gehanteerd, zal dat bij een 

sollicitatieprocedure helpen de juiste kandidaat te selecteren. In die gesprekkencyclus 

kunnen leraren bovendien afspraken maken over de manier waarop zij de eventueel nog 

ontbrekende competenties kunnen verwerven of verbeteren. In dat kader is in hetzelfde 

convenant met de minister ook vastgelegd dat er extra middelen beschikbaar zijn voor 

scholing (de lerarenbeurs). 

 

Als op deze manier wordt gewerkt, is de kans ook kleiner dat er onvoldoende gegadigden 

zijn voor de invulling van de functiemix. Wanneer binnen een team verkeerde, vaak 

negatieve beelden bestaan over de inhoud van de functies en de manier waarop de 

functies worden toebedeeld, zijn werknemers vaak minder gemotiveerd om te 

solliciteren. Daarbij circuleren vaak opmerkingen zoals: “Ik zal wel gek zijn om voor die 

paar euro per maand mijn nek uit te steken”. 

 

De motivatie voor een hogere functie moet niet alleen voortkomen uit een hoger salaris, 

maar vooral om een betere inzet van specifieke kwaliteiten van een persoon. Toch blijkt 

dat er op de langere termijn een aanzienlijk financieel verschil is tussen een LA- en een 

LB-leraar. Een voorbeeld: een leraar in LA-11 met een fulltime baan die over stapt naar 

LB heeft na 10 jaar € 23.000 meer inkomen gehad dan wanneer hij LA-leraar was 

gebleven. 

 

Uiteraard doet zich ook de situatie voor dat er binnen een bestuur voldoende (geschikte) 

kandidaten zijn om te voldoen aan de verplichtingen van de functiemix, maar daarvoor 

wel overplaatsingen nodig zijn. In dat geval is het van belang dat er op bestuursniveau 

een mobiliteitsbeleid is vastgesteld (met instemming van de PGMR).  

In dat beleid moeten objectieve criteria zijn vastgelegd voor de overplaatsing, waarbij 

vrijwillige overplaatsing altijd het uitgangspunt is. Er zijn echter lang niet altijd 

(voldoende) vrijwilligers te vinden voor overplaatsing. Nogal wat besturen hanteren de 



 

 

afvloeiingsregeling tevens als mobiliteitsregeling. Dit is echter geen automatisme. Als 

niet uitdrukkelijk is bepaald dat overplaatsing plaatsvindt op basis van de 

afvloeiingsregeling, kan een bestuur bij een procedure bij de commissie van beroep wel 

eens voor een verrassing komen te staan. 

 

De kant van de leraar 
 

Leraren staan niet per definitie negatief tegenover beloningsverschillen binnen een team. 

Een onderzoek van CNV Onderwijs heeft uitgewezen dat 77 % van de leraren vindt dat 

leraren beloond mogen worden voor specifieke kwaliteiten. Toch is er veel weerstand 

tegen de functiemix en weerhoudt dat mensen ervan om te solliciteren. Er moet een 

gesprekkencyclus worden gehanteerd waarin voor elke afzonderlijke leraar inzicht 

ontstaat in zijn/haar competenties en afspraken worden gemaakt over hoe het 

loopbaanperspectief verbeterd kan worden. Daarnaast moet ook duidelijk zijn dat de LB- 

(en LC-) functies passen binnen de visie en missie van de school. Het is vaak niet 

voldoende om alleen de functiebeschrijvingen uit te delen om de verschillen tussen de 

functies te duiden. Beschrijvingen zijn algemeen en abstract. Loop met elkaar zo’n 

functiebeschrijving door en vertaal dat eens naar de praktijk van alledag: wat doet 

iemand met een LB anders of  meer dan iemand met LA, welke verantwoordelijkheden 

horen daarbij, etc. 

 

Daarnaast is het belangrijk duidelijk te zijn over de rechtspositionele gevolgen van een 

hogere functie. Wat betekent het voor het salaris en afvloeiingsregeling? Wat gebeurt er 

als blijkt dat je als LB-leraar toch niet voldoende functioneert ?  

 

Met name rondom de gevolgen van het salaris blijken veel onduidelijkheden te bestaan. 

 

• Een leraar die in het basisonderwijs een LB-functie krijgt, heeft geen recht op 

een schaal-uitloop. Datzelfde geldt voor een LC-leraar in het SO; 

• Bij overgang naar een hogere schaal vanuit het maximum in de oude schaal 

verliest de leraar tijdelijk de bindingstoelage. Deze wordt weer van toepassing 

bij het bereiken van het maximum in de nieuwe schaal. Als de overgang 

plaatsvindt per 1 augustus (en dat zal meestal het geval zijn) vervalt de 

bindingstoelage dus ook voor dat jaar. 

• Wie een uitlooptoeslag heeft, verliest deze ook definitief bij het accepteren van 

een andere functie. 

Om deze gevolgen te compenseren, worden de toeslagen (voor zover ze van toepassing 

zijn op de betrokken leraar)  bij overschaling naar de nieuwe functie bij het maandsalaris 

in de oude functie opgeteld. Vervolgens vindt de inpassing plaats op hetzelfde of hogere 

bedrag. 

Als de leraar nog niet op het maximum staat en de overgang plaats vindt op 1 augustus, 

krijgt hij bovendien eerst nog een periodiek in de oude functie. 

 

Sommige besturen werken bij het toekennen van een hogere functie ook met een 

tijdelijke benoeming. Daarbij geldt een terugkeergarantie in de oude functie wanneer het 

functioneren in de nieuwe functie onvoldoende blijkt te zijn. Als er in zo’n geval 

daadwerkelijk weer een terugkeer plaatsvindt naar de oorspronkelijke functie, vindt 

inschaling in de oude functie plaats op basis van het salaris in de hogere functie. Dat 

salaris kan echter niet hoger zijn dan het maximumsalaris van de oude functie. In dit 

geval heeft de betrokkene uiteraard weer recht op schaaluitloop en bindingstoelage, 

maar niet op de uitlooptoeslag. Deze geldt immers alleen zolang iemand onafgebroken in 

dezelfde functie benoemd blijft. De gevolgen voor de afvloeiing hangen uiteraard af van 

de bepalingen die de afvloeiingsregeling heeft. 


