
Oplossingen knelpunten kleinescholenproblematiek functiemix PO. 

 

 

1. (Zeer) kleine formatieruimte 

De sociale partners hebben geconstateerd dat de huidige cao-afspraken met betrekking tot de 

invoering van de functiemix kunnen leiden tot het ontstaan van (zeer) kleine formatieruimte voor LB-

functies in het basisonderwijs en LC-functies in het speciaal (basis)onderwijs. Sociale partners en 

ministerie zijn gezamenlijk tot de volgende oplossingen gekomen om de knelpunten rond deze 

beperkte formatieruimte op school- of bestuursniveau weg te nemen
1
.  

1.a (zeer) kleine formatieruimte op bestuursniveau 

In het convenant LeerKracht van Nederland en de CAO-PO 2009 is afgesproken dat alle 

schoolbesturen in opeenvolgende jaren aan percentages op bestuursniveau moeten voldoen. De 

percentages op bestuursniveau voor het basisonderwijs zijn:  

• 2010  8%; 

• 2011  16%; 

• 2012 24%; 

• 2013 32%; 

• 2014 40%. 

De percentages op bestuursniveau voor het speciaal (basis)onderwijs zijn:  

• 2010  3%; 

• 2011  6%; 

• 2012 8%; 

• 2013 11%; 

• 2014 14%. 

 

Regeling 

Schoolbesturen die op bestuursniveau in 2010 met toepassing van de bestuurssleutels als bedoeld in 

bijlage XIV van de CAO-PO 2009 een LB-formatie in het basisonderwijs en/of een LC-formatie in het 

speciaal (basis)onderwijs hebben kleiner dan werktijdfactor 1, dienen op bestuursniveau in 2011 te 

voldoen aan 16% LB in het basisonderwijs en 6% LC in speciaal (basis)onderwijs. In 2014 dienen deze 

besturen te voldoen aan 40% LB in basisonderwijs en 14% in het speciaal (basis)onderwijs.  

 

Dit betekent dus dat deze schoolbesturen in 2010 mogen afwijken van de bestuurspercentages. Dit 

kan zowel gaan om kleine schoolbesturen met een paar kleine scholen, als om een éénpitter.  

De besturen in het basisonderwijs moeten daarnaast natuurlijk voldoen aan de verplichtingen LC: 1% 

in 2011 en 2% in 2014. Deze  percentages kunnen in overleg met de P(G)MR omgezet worden in 

extra LB-formatie, waarbij 2% LC wordt omgezet in 6% LB uiterlijk in 2014. 

 

1.b (zeer) kleine formatieruimte op schoolniveau 

In de bijlage bij het convenant LeerKracht van Nederland en in de CAO-PO 2009 is afgesproken dat 

met de toepassing van sleutels per schoolsoort op iedere school een minimumniveau aan LB-

formatie gerealiseerd moet worden. De minimumformatie op schoolniveau is kleiner dan de 

doelstelling op bestuursniveau. De toepassing van de sleutels kan leiden tot het ontstaan van een 

(zeer) kleine LB-formatie op schoolniveau. Daarom geldt de volgende uitzondering: 

 

Op die scholen waar met toepassing van de sleutels op schoolniveau zoals genoemd in bijlage XIV 

van de CAO-PO 2009 een formatieruimte ontstaat met een werktijdfactor kleiner dan 1, hebben 

                                                 
1
 Naast deze oplossingen zijn ook andere varianten mogelijk. Over de exacte uitwerking hiervan vindt nog 

overleg plaats tussen sociale partners en OCW. Raadpleeg voor meer informatie de informatiebronnen van 

sociale partners en OCW. 

 



besturen de mogelijkheid om op die scholen naar beneden af te ronden. De besturen zijn verplicht in 

2014 te voldoen aan de percentages op school- én bestuursniveau. 

 

Zodra de uitkomst op grond van de genoemde sleutels in  

• LB-formatie voor een school voor  bao en  

• LC-formatievoor een school in s(b)o  

gelijk is aan of hoger is dan 1, dienen de sleutels op schoolniveau jaarlijks onverkort te worden 

toegepast, en kan niet meer naar beneden worden afgerond. 

 

Een groot schoolbestuur met veel kleine scholen kan met bovengenoemde oplossing niet op alle 

scholen naar beneden afronden. Immers, het schoolbestuur is jaarlijks gehouden aan de 

bestuurspercentages, tenzij het bestuur onder de bestuursuitzondering valt zoals bovenstaand bij 1.a 

genoemd.  

 

2. Schaalinpassing naar hogere functie in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs 

Tijdens het overleg over de intensivering Actieplan/Convenant LeerKracht van Nederland is bepaald 

dat vóór 1 augustus 2010 een oplossing gezocht zal worden voor de inpassing in een hogere 

functieschaal. Sociale partners hebben naar aanleiding hiervan de volgende afspraak gemaakt: 

In afwijking van het bepaalde in artikel 6.3 lid 4 en 5 van de CAO-PO wordt voor de werknemer, 

wiens maandelijkse inkomen bestaat uit het salarisbedrag zoals dit in een van de salarisschalen 

voorkomt én een of meerdere van de volgende toelagen: uitlooptoeslag (artikel 6.13), 

bindingstoelage (artikel 6.14), schaal-uitloopbedrag (artikel 6.14b), het salaris in de hogere functie 

vastgesteld op basis van het salarisbedrag inclusief de aan deze werknemer toegekende toelage(n). 

 

3. Reeds bestaande LB- en of LC-functies 

Tot slot geldt dat reeds aanwezige LB-functies in het basisonderwijs en LC-functies in het speciaal 

(basis)onderwijs op 1 augustus 2010, die voldoen aan de criteria voor de functiemix op grond van 

artikel 5.3b van de CAO-PO (o.a. het criterium 50% of meer lesgevende taken) meetellen voor het 

realiseren van percentages op bestuursniveau (8% LB in het basisonderwijs en 3% LC in het speciaal 

(basis)onderwijs). Hetzelfde geldt voor latere jaren. Dit is in overeenstemming met het gestelde op 

pagina 13 van de Nota WIO 2010. 

 

 


