
FUWASYS voor beginners

Zit jij in de 
juiste schaal?
Krijgen schooldirecteuren in het basisonderwijs vol-
doende waardering? Die vraagt houdt de  gemoederen 
al jaren bezig. Want schoolleiders hebben veel op hun 
bordje liggen, soms te veel. Wat zie je daarvan terug 
in je portemonnee?  Onderzoek naar de functiewaar-
dering van  schoolleiders (FUWASYS) moet duidelijk 
maken of je kans maakt op meer salaris.

TEKST MARLIJN CASPERS/
WINNIE LAFEBER

I
n het voorjaar heeft bureau 
Leeuwendaal onderzocht of het func-
tiewaarderingssysteem (FUWASYS 
PO) recht doet aan de inhoud, com-
plexiteit en verantwoordelijkheid 
van het werk van schoolleiders in 

Nederland. De resultaten worden begin 
oktober bekend gemaakt. De AVS ver-
wacht dat de omschrijving van de voor-
beeldfuncties aangepast wordt.
Echter, de meeste winst kun je als schoollei-
der bij je bestuur halen. De AVS ziet dat lang 
niet alle schoolbesturen directeuren beleids-
rijk inschalen. Daarmee worden schoollei-
ders kariger beloond dan nodig én gewenst 
is. Hoe verander je dat? Om voldoende pun-
ten te halen in FUWASYS is het bijvoorbeeld 
belangrijk dat schoolleiders daadwerkelijk 
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FICTIEVE 
VOOR
BEELDEN 
In dit artikel geven 
we aan de hand van 
fictieve voorbeel-
den een indicatie 
wat de uitkomsten 
van het FUWASYS-
onderzoek voor jou 
kunnen betekenen. 
Hieraan kun je geen 
rechten ontlenen. 
Functies beschrijven 
en waarderen dient 
namelijk plaats te 
vinden door een 
SPO gecertificeerd 
adviseur op basis van 
FUWA PO. 

gemandateerd zijn voor het werk dat ze 
doen. Ze moeten niet alleen de taak toebe-
deeld krijgen, maar ook de bevoegdheid die 
daarbij hoort. 
Wat de AVS betreft moeten besturen vaker 
boter bij de vis doen. “Het is belangrijk dat 
schoolleiders hun strategische taken en 
onderwijskundig leiderschap kunnen pak-
ken,” vindt voorzitter Karin Straus. “Besturen 
die deze belangrijke rol erkennen, geven hun 
schoolleiders een eerlijke waardering. Dit 
heet goed werkgeverschap.” 

De AVS helpt je verder
De AVS biedt extra diensten aan om de 
onderhandelingspositie van leden te verste-
vigen. Zo wordt tijdens regionale bijeenkom-
sten FUWASYS toegelicht en kunnen leden 
gratis de workshop Onderhandelen met je 
bestuur bijwonen. Daarnaast ondersteunt 
de AVS schoolleiders die het gesprek willen 
aangaan met hun bestuur. Zit je als school-
leider in de schaal D11? Dat vindt de AVS 
niet passend meer. Meld je dan bij de AVS 
voor een actieplan op maat. 

Voor vragen of persoonlijk advies? 
Neem contact op met de AVS  Helpdesk: 
030 236 10 10 of helpdesk@avs.nl.  
Houd ook avs.nl in de gaten om je aan  
te  melden voor onze diensten.
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Dewi van Oers | 43 jaar| 
alleenstaand | 1 kind | 
directeur sinds 2020 | 
werkzaam op basisschool 
De Regenboog | Venlo

Dewi is sinds twee jaar directeur van 
basisschool De Regenboog. Deze 
school maakt onderdeel uit van een 
stichting en kent een eenhoofdig col-
lege van bestuur. Dewi staat niet alleen 
in het runnen van de school. Haar 
directeur-bestuurder is verantwoor-
delijk voor de strategie van de orga-
nisatie, daarnaast is er een bestuurs-
bureau. Dewi stelt het schoolplan op 
binnen de door het bevoegd gezag 
gestelde kaders en binnen het door de 
beleidsmedewerker onderwijskwaliteit 
opgestelde format, waarbij een deel 
van het schoolplan onder verantwoor-
delijkheid van de beleidsmedewerker 
onderwijskwaliteit valt. De vaststelling 
van het schoolplan vindt plaats door de 
directeur-bestuurder. 

In welke schaal zit deze 
 schoolleider? 
Dewi zit in schaal D11, omdat zij niet is 
belast met het ontwikkelen van de meer-
jarenvisie en het meerjarenbeleid. De 
daarbij behorende besluiten hoeft zij niet 
te nemen.

Dit vindt de AVS
De AVS vindt dat directeurenfuncties 
minimaal op D12 beschreven en gewaar-
deerd moeten worden. Ook de sociale 
partners hebben de voorbeeldfunctie 
D11 geschrapt in de cao van 2022-2023. 
Omdat Dewi niet het meerjarenbeleid 
specifiek voor haar school opstelt, vindt 
de AVS dat het bestuur aan Dewi het 
ontwikkelen van dit meerjarenbeleid 
moet delegeren, zodat zij ingeschaald 
kan worden in D12. Een staffunctionaris 
zou beleidsondersteunend moeten zijn en 
niet beleidsbepalend. 
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Angelique den Draaijer  
38 jaar | samenwonend |  
3 kinderen | directeur 
sinds 2017 | werkzaam op 
De Fonkelsteen, school 
voor speciaal onderwijs |  
Utrecht

Eva Vroemans | 64 jaar | 
getrouwd | 2 kinderen,  
4 kleinkinderen | 
directeur sinds 1999 | 
werkzaam op basisschool 
De Morgenster | 
Den Oever

Angelique heeft bewust voor het 
speciaal onderwijs gekozen en werkt 
nog altijd met veel plezier op De 
Fonkelsteen, de school waar ze tien 
jaar geleden startte als leerkracht en 
inmiddels al vijf jaar aan het roer staat 
als directeur. Ze geeft integraal lei-
ding aan de school en is daar eindver-
antwoordelijk voor. Angelique ontwik-
kelt de visie, het meerjarenonderwijs 
en het kwaliteitsbeleid. Daarnaast 
behartigt ze de belangen van de 
school in de regio. Ze stemt via net-
werken vraag en aanbod af en creëert 
draagvlak. Verder werkt ze samen met 
meerdere ketenpartners en samen-
werkingsverbanden. Angelique heeft 
dagelijks te maken met complexiteit, 
rondom bijvoorbeeld leerlingenzorg. 

Zij moet bij het maken van definitieve 
bestuurlijke afspraken vooraf over-
leggen met het college van bestuur. In 
de praktijk is dit meer een formaliteit, 
maar zo is het afgesproken. 

In welke schaal zit deze 
 schoolleider? 
Angelique is ingeschaald in schaal 
D12. 

Dit vindt de AVS 
De AVS vindt dat een bestuur beleids-
rijk moet beschrijven en inschalen. Het 
bestuur moet het mandaat formeel 
overdragen aan Angelique, zodat 
zij achteraf verantwoording aflegt. 
Schaal haar in D13 in. 

Eva Vroemans, werkzaam als kleine 
eenpitter met een toezichthoudend 
bestuur, is al 23 jaar directeur van De 
Morgenster: een school die ze vanuit 
het niets zelf heeft opgebouwd. Ze 
heeft een eigen visie op onderwijs. 
Daarmee heeft ze in de regio naam 
gemaakt, omdat er sprake is van een 
specifiek onderwijsconcept. Eva voert 
alle zaken uit die de school betref-
fen. Denk aan het onderwijsbeleid en 
 -programmering, de onderwijsuitvoe-
ring en het leidinggeven. Daarnaast 
neemt ze ook de bedrijfsvoering, de 
belangenbehartiging van de school in 
de wijk, de gemeente en de regio voor 
haar rekening. In het kader van passend 
onderwijs heeft Eva regelmatig contact 
met samenwerkingspartners (zoals 
verschillende overheden en maatschap-
pelijke organisaties). Ze wordt geacht 

standpunten in te nemen, belangen te 
behartigen, beleid te verdedigen en 
draagvlak te verwerven voor het beleid 
en het onderwijsconcept van de school. 

In welke schaal zit deze 
 schoolleider? 
Eva zit in schaal D13. 

Dit vindt de AVS
De AVS is het volledig eens met deze 
inschaling. Eva moet vanwege het 
specifieke onderwijsconcept een groot 
verspreidingsgebied bedienen, waarbij 
zij vraag en aanbod op elkaar afstemt 
met de scholen in dat gebied en met 
een of meerdere samenwerkings-
verbanden. Ook geeft zij leiding aan 
een multidisciplinair team en heeft zij 
strategische contacten met gemeenten 
of zorgpartners.
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Bram de Vlucht | 52 jaar | 
gescheiden | 2 kinderen |  
directeur sinds 2012 | 
 werkzaam op basisschool  
De Oogappel | Leeuwarden

Bram werkt al jarenlang als directeur 
op basisschool De Oogappel en is een 
echte duizendpoot. Hij stemt hulp-
trajecten en ondersteuning af met 
zorgorganisaties en heeft daarom veel 
regionale contacten met samenwer-
kingsverbanden, andere onderwijs-
instellingen en jeugdzorg. Hij maakt 
hiervoor samenwerkingsafspraken, 
waar andere scholen in het bestuurlijke 
samenwerkingsverband van profiteren. 
Bram informeert het bestuur over deze 
samenwerkingsafspraken op voorhand 
en het bestuur ondertekent de overeen-
komsten waarin deze afspraken worden 
vastgelegd. Het bestuur weet dat Bram 
regionaal veel mogelijk maakt, maar 
heeft hem niet officieel gemandateerd.

In welke schaal zit deze 
 schoolleider? 
Bram zit in schaal D12, omdat hij geen 
mandaat van het bestuur heeft.

Dit vindt de AVS 
De AVS vindt dat je beleidsrijk moet 
beschrijven en inschalen. Omdat Bram 
in de praktijk alles doet behalve het 
zetten van de handtekening, vindt de 
AVS het onterecht dat Bram in schaal 
D12 zit. Het bestuur moet Bram man-
dateren voor het werk dat hij al jaren 
doet. De AVS vindt dat Bram met man-
datering naar schaal D13 moet. 
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Tim de Groot | 59 jaar | 
weduwnaar | 4 kinderen | 
directeur sinds 1992 | 
werkzaam bij SPBW |  
Den Haag

Tim de Groot heeft al een lange onder-
wijscarrière achter de rug en hoopt 
nog een heel aantal jaar zijn stempel 
te mogen drukken op goed onderwijs. 
Tim is regiodirecteur van SPBW: een 
grote stichting in Den Haag met maar 
liefst 7.500 leerlingen. Daarmee ver-
vult hij een belangrijke strategische 
positie op het niveau van de stichting. 
Hij heeft het hierbij behorende brede 
mandaat om namens het bestuur in de 
regio op te kunnen treden en de belan-
gen uit te dragen. Het gaat dan om 
het richtinggevend beïnvloeden van de 
ontwikkeling van strategische doelen 
en/of het integraal managen van de 
uitvoering van dergelijke doelen van de 

onderwijsorganisatie met effecten op 
lange termijn. Tim geeft strategische 
adviezen aan het college van bestuur 
over de koers, visie en plannen van de 
stichting. 

In welke schaal zit deze 
 schoolleider? 
Tim is ingeschaald in D14. 

Dit vindt de AVS
De AVS is het ermee eens dat Tim is 
ingeschaald in D14. Hij is verantwoor-
delijk voor de integratie, ontwikkeling 
en evaluatie van strategie, beleid en 
uitvoering. Hij beslist bij strategische 
bijdragen en adviezen.

YOU ARE
INVITED

Onderwijsevent

Lunch Included

Ontdek de kracht van de iPad in
het speciaal basisonderwijs. Ervaar 
in verschillende workshops de
mogelijkheden van de iPad.
Wilt u ook deelnemen aan dit toffe 
event? Meld u nu aan! Of wilt u 
zelf ook zo’n gaaf event/workshop 
organiseren samen met Xando?

Neem contact met ons op!

iPad
zonder
grenzen.

Gestructureerde
interactieve opdrachten

Bereik alle kinderen
Toegankelijkheid

Digital Storytelling

Creativiteit

Symphonic eMotions

Muziek & Beweging

Meld u nu aan voor
dit gratis
event!

Beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

SBO De Súdwester 
Kaatsland 5b, Sneek

12 oktober 12:30 - 16:30

Beheer & Klasseplan
Klassenmanagement

Workshops
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Jan de Vries | 46 jaar  
single | kinderloos |  
directeur sinds 2005 |  
werkzaam op basisschool 
De Vlinder | Winterswijk

Jan de Vries is al een heel aantal jaar 
directeur van basisschool De Vlinder, 
waar maar liefst achthonderd leerlingen 
op zitten. De Vlinder maakt onderdeel 
uit van een scholengroep met circa 
dertig scholen voor basis- en speciaal 
onderwijs. Jan kan gebruik maken van 
een centraal georganiseerde ondersteu-
nende staf bestaande uit een secreta-
riaat, administratie, facilitaire zaken, 
ICT-beheer, financiële administratie, 
beleids- en HRM-ondersteuning. Het 
college van bestuur stuurt de scholen-
groep aan. Jan ontwikkelt zelf het meer-
jarenschoolbeleid en de -visie voor zijn 
school. Hij dient voorstellen in en denkt 
mee met het beleid voor de hele scho-
lengroep. Jan heeft geen overleg met 
ketenpartners in de omgeving verder 
dan zijn eigen scholengroep. Dat neemt 
niet weg dat hij de verantwoordelijkheid 
draagt voor achthonderd leerlingen en 

dus ook veel onderwijzend personeel 
aan te sturen heeft. 

In welke schaal zit deze 
 schoolleider? 
Jan is ingeschaald in schaal D12, omdat 
hij is belast met het ontwikkelen van 
meerjarenschoolbeleid en -visie. 

Dit vindt de AVS
De AVS vindt deze inschaling, ondanks 
de schoolgrootte, conform FUWA PO. 
De cao-partijen hebben bewust de 
schoolgrootte als  criterium voor inscha-
ling los gelaten, zodat de schoolgrootte 
hierbij geen directe rol meer speelt bij de 
 honorering. Omdat Jan geen mandaat 
heeft om bij belangrijke onderwijs(ge-
richte) organisaties in de regio de belan-
gen van zijn school te behartigen, uit te 
dragen en te verdedigen, is schaal D12 
passend. 
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