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Vorig jaar kreeg de functiemix in het primair onderwijs een financiële impuls toen 
staatssecretaris Dekker zijn handtekening zette onder het Convenant Functiemix 
PO. Het bleek niet genoeg voor het creëren van meer LB-functies. Op sommige 
scholen lijkt het instrument om leraren hoger in het salarisgebouw te krijgen 
onderin de kast beland. Dit komt vooral door problemen met het op orde 
krijgen van strategisch HRM-beleid. Een van de positieve uitzonderingen is de 
Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) waar intussen ruim 32 procent van het 
personeel is opgewaardeerd naar schaal LB.

Kleinere scholen en besturen lopen achter bij invoering functiemix

Anke van der Spil: ‘Ik vind het leuk 
om op een gebied specialist te zijn.’

‘ Het is geen onwil, maar 
gebrek aan inzicht’
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How do you feel?’ ‘What do you like to drink?’ 
‘How do you like pizza?’ Terwijl de fotograaf 
een foto maakt van hun juf Anke van der 
Spil (leerkracht groep 7B/8A), bestoken 

Jouad en Ouassim, die van hun ouders niet op de foto 
mogen, op de gang Kristie de Jong, schoolleider van de 
uit goudgele baksteen opgetrokken Marcusschool in de 
Utrechtse wijk Overvecht, met een bombardement aan 
vragen. Als De Jong de jongens complimenteert en ook 
in het Engels aangeeft hoe ze haar pizza graag bereid 
ziet, mogen ze weer terug in de klas voor de laatste tien 
minuten van de les. De kinderen bereiden zich voor op 
een overhoring de volgende dag. De woorden a bite, 
cheese, sandwich, chocolate en pear staan onder meer 
op het smartboard. ‘Hannah, wat is een banaan in het 
Engels?’, wil haar juf weten. ‘Bilal, wat betekent a bite?’ 
‘Een hap nemen’, is het antwoord van de jongen. Hij 
geeft aan vooral pear een moeilijk woord te vinden. 

GEEN UITGEMAAKTE ZAAK
Van der Spil is een van de leerkrachten die voordeel 
heeft gehad van de functiemix. ‘Ik heb zo’n jaar of vijf, 
zes geleden tijdens de allereerste ronde om LB’er te 
worden gesolliciteerd. Toen zaten we nog in de eindfase 
van het invoeren van de methode Siso (Structureel In-
dividueel Samenwerkingsonderwijs, red.). Er kwamen 
toen een aantal LB-functies vrij voor specialisaties op 
gedrag, rekenen en Siso. Ik heb toen voor dat laatste 
gekozen. Ik had weliswaar dezelfde training gevolgd 
als de rest van het team, maar ik had op mijn vorige 
school al met het Siso-concept gewerkt. Het was voor 
mij niet nieuw meer en ik paste er al een hoop dingen 
van toe. Je staat op dat moment net een stapje verder 
dan de rest.’ Ze vertelt dat de benoeming zeker geen uit-
gemaakte zaak was. ‘Ik heb een heleboel competenties 
in mijn sollicitatiebrief en voor een commissie moeten 
beschrijven. Maar dat gaf niet, want dit past heel erg bij 
mij. Ik heb me er sinds mijn benoeming verder in ver-
diept, het protocol op orde gemaakt, nieuwe leerkrach-
ten bijgepraat en geobserveerd. Ik vind het leuk om op 
een gebied specialist te zijn, maar dat brengt natuurlijk 
ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. 
Zo bewaak ik de voortgang van de Siso-aanpak en kom 
ik na consult van de collega’s met aanbevelingen voor 
aanpassingen door de directie. Momenteel volg ik een 
studie tot kindercoach. Ik wil me blijven ontwikkelen. 
Het stimuleert mij dat de resultaten worden opgeno-
men in het Lerarenregister en het vaardigheidsdossier.’

GEBREK AAN INZICHT
‘Veel scholen hebben problemen met een samenhan-
gend strategisch HRM-beleid. Ze kunnen daardoor 
geen vooruitblik geven welke kwaliteiten hun school 
nodig heeft over bijvoorbeeld vijf jaar’, waarschuwt CNV 
Onderwijsregiobestuurder en functiemix-specialist 
Cor Duinmaijer. ‘De KSU in Utrecht en de meeste grote 

‘ Met LB-functies wordt het onderwijs 
weer teruggegeven aan de 
leerkrachten. Er is zoveel expertise 
binnen de scholen’ 

schoolbesturen in de Randstad doen het goed, maar 
veel eenpitters en kleinere schoolbesturen komen soms 
niet eens tot 1 procent LB-functies. Als zo’n HRM-be-
leid, waardoor leraren weten in welke richting ze zich 
moeten scholen, ontbreekt, gaat het heel langzaam met 
het verwerven van competenties en het opschalen naar 
voldoende LB-functies. Natuurlijk kunnen leraren zich 
scholen met een Lerarenbeurs, maar wat moet je kiezen 
als je school niet aangeeft wat ze nodig hebben, wat 
hun ambities zijn. Er zijn al honderden masters SEN. Je 
kunt ze moeilijk allemaal een LB-functie geven.’ 
Volgens Duinmaijer is het geen onwil, maar gebrek aan 
inzicht. ‘Er is vorig jaar door de staatssecretaris met het 
Convenant Functiemix PO genoeg geld toebedeeld voor 
de functiemix. In Noord-Brabant gaat het nu wat min-
der, omdat daar de krimp behoorlijk heeft toegeslagen, 
en schoolbesturen de middelen voor de functiemix in-
zetten om het hoofd boven water te houden en de klas-
sengrootte niet al te gek te maken. Maar je ziet dat in 
het Westen waar het lerarentekort wat nijpender wordt, 
mensen eisen gaan stellen aan uitzicht op een LB-func-
tie.’ Hij legt uit dat scholen hulp kunnen krijgen bij het 

invoeren van de functiemix. ‘Samen met de PO-Raad 
en het ministerie van Onderwijs organiseren de bonden 
bijeenkomsten waar we uitleg geven over strategisch 
HRM-beleid. Daar proberen we goed presterende scho-
len te koppelen aan scholen die achterblijven.’

EXPERTISE
‘Het is iets waar je scherp op moet blijven, het gaat 
niet vanzelf’, zegt schoolleider Kristie de Jong van de 
Marcusschool (310 leerlingen, verdeeld over 16 groepen 
en ongeveer 36 personeelsleden) over het verkrijgen 
en toewijzen van LB-functies. Het dwingt leraren en 
scholen om na te denken over de (eigen) toekomst.‘ Ze 
geeft eerlijk toe moeite te hebben om leerkrachten op 
grond van excellentie naar schaal LB te bevorderen. 
‘Daar is veel discussie over geweest binnen de KSU. Zelf 
vind ik het een glijdende schaal. Je kunt excellent zijn in 
mijn school, met de kinderen uit deze wijk, maar dat wil 
niet zeggen dat het op een school in een andere buurt 
net zo goed gaat. Iedereen die hier LB’er is, is dat op 
grond van opleiding, of omdat ze ernaar gesolliciteerd 
hebben en toen als specialist zijn aangewezen, zoals 
Anke met haar Siso-achtergrond. Ik heb nu nog twee 
taalcoördinatoren in opleiding en volgend jaar willen 
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we een LB’er voor gedrag. Die salarisruimte heb ik nu 
nog. Voordeel van de expertise in huis is ook dat ik die 
niet in hoef te huren.’ 
Cor Spiegels (34, leerkracht groep 8): ‘Ik heb het afgelo-
pen schooljaar de opleiding rekencoördinator gevolgd 
aan de Katholieke Pabo Zwolle. Nee, niet via de Lera-
renbeurs, maar betaald door het schoolbestuur. Kijk, ik 

wil niet stilstaan. Ik wil verder groeien. Altijd hetzelfde 
moeten doen, lijkt mij saai. Althans, zo zit ik in elkaar. 
En dat geldt voor de meesten hier, vermoed ik. Boven-
dien verbetert het rekenonderwijs aan de kinderen door 
de verkregen expertise, die ik deel met het team.’ Dat 
hij daarvoor financieel wordt beloond vindt Spiegels 
terecht, omdat ‘hij met twee andere coördinatoren ver-
antwoordelijkheid voor het rekenen draagt. De directie 
moet en mag dat van ons verwachten.’
De Jong: ‘Met de mogelijkheid tot LB-functies wordt het 
onderwijs weer teruggegeven aan de leerkrachten. Hun 
professionaliteit telt. Ik kan wel van bovenaf gaan op-
leggen, maar ik heb liever dat ze daar als deskundigen 
onderling over sparren. Daarom kies ik ook voor meer-
dere LB’ers op een vakgebied. Laat ze trots zijn op wie 
ze zijn en wat ze kunnen. Er is zoveel expertise binnen 
de scholen. Zonde als dat verloren gaat.’ 

Alternatieve LB-route
‘Ik vind de gedachte achter de functiemix belangrijker dan het instrument’, 
zegt Carel Laenen, lid van het college van bestuur van de Katholieke 
Scholenstichting Utrecht (KSU, 26 scholen, 6.300 leerlingen en 650 
medewerkers). ‘Dat je leraren de mogelijkheid biedt om perspectief te heb-
ben in het vak van leerkracht, vind ik heel wezenlijk, maar vooral ook het 
aandurven om onderscheid te maken en leraren te belonen die investeren 
in zichzelf. Nadeel van de functiemix is dat ik de salarisverschillen vrij klein 
vind en het lastig is om criteria te benoemen. Wij zijn het functiemixbeleid 
gestart met als uitgangspunt dat leerkrachten in staat moesten zijn om 
twee rollen binnen de school te vervullen, waarvan er een in de praktijk 
ook daadwerkelijk werd ingevuld. Denk bijvoorbeeld aan bouwcoördina-
toren, intern begeleiders, rekenspecialisten en taalcoördinatoren. Op een 
gegeven moment merkten we dat de benoemingen in de functiemix stok-
ten, omdat we gewoon niet voldoende personeel hadden om die rollen 
te vervullen. Toen hebben we een tweede route bedacht om voor schaal 
LB in aanmerking te komen: de excellente leerkracht, zoals de functiemix 
aanvankelijk ook was bedoeld. Ons criterium was dat als leerkrachten een 
aantal competenties lieten zien, die boven het gemiddelde uitstegen, zij op 
basis daarvan in een LB-functie benoemd konden worden. Dat heeft nog 
geen vlucht genomen, omdat onze scholen het moeilijk vinden die criteria 
te objectiveren en om excellentie te duiden. Daar hebben we nog wel een 
pad te gaan, om dat enigszins aan te scherpen.’

Functiemix VO voorlopig 
op orde
Ook het voortgezet onderwijs kent de functie-
mix, maar omdat in de laatste cao is afgespro-
ken dat iedereen die in de bovenbouw werkt 
minimaal een schaal 12-functie moet krijgen 
heeft het percentage docenten met een 
LD-functie volgens CNV Onderwijsregiobe-
stuurder en functiemix-specialist Cor Duin-
maijer ‘een behoorlijke boost gekregen. De 
problemen komen over een paar jaar als veel 
oudere docenten, die in een hogere schaal zijn 
beland, uitstromen. Dan blijven de jongeren 
over en begint het spel weer van voren af aan.’  

De Marcusschool 
telt naast Cor Spie-

gels twee andere 
rekencoördinato-
ren. Schoolleider 

Kristie de Jong
wil dat de des-

kundige leraren 
onderling sparren 

over het vak. 
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