FUNCTIEWAARDERING
Fuwasys
Waarom FUWASYS PO?
•
•
•
•

Verplicht bij creëren niet normfuncties
Waardering door SPO-gecertificeerde adviseur
Samenstelling functieboek
LB of LC functie in het kader van functiemix

Wat is FUWA PO?
FUWAsys is een geautomatiseerd functiewaarderingssysteem.
Geautomatiseerd
wil
beslist niet zeggen dat er sprake is van een
automaat waarmee men, door op een paar
knoppen te drukken het gewenste resultaat kan
bereiken. Het systeem vraagt om deskundigheid
van de gebruiker waarbij inzicht in de opbouw
van en de relatie tussen functies en taken nodig
is. Het is dan ook om die reden dat de
waardering alleen kan geschieden door een
gecertificeerd adviseur.

Het functiewaarderingsysteem bestaat uit 14
kenmerken
waarop
een
functie
wordt
doorgemeten. Ieder kenmerk is uitgewerkt naar
vijf niveaus van oplopende zwaarte (1 =
eenvoudig, licht, 5 = moeilijk, zwaar). Door een
functie op alle 14 kenmerken te scoren wordt de
zwaarte van de functie gemeten.
Het systeem geeft op basis van de toegekende
scores een inschalingsadvies. Toetsing is
mogelijk door de uitkomst te vergelijken met
die
van
relevante
voorbeeldfuncties
(voorbeelden van vergelijkbare functiezwaarte).

De basis van het functiegebouw in het primair
onderwijs wordt gevormd door zogenaamde
normfuncties.
Omdat scholen steeds meer gebruik maken
van de mogelijkheid om af te wijken van de
normfuncties en op de eigen situatie
toegesneden functiebeschrijvingen opstellen,
bestaan er in het primair onderwijs ook niet
normfuncties.
Vanaf 1 augustus 2006 moeten alle nietnormfuncties die ontwikkeld worden met
behulp van het functiewaarderingssysteem
FUWA PO. beschreven en gewaardeerd
worden.
Dienstverlening Groenendijk
Bij Groenendijk Onderwijs Administratie zijn 2
adviseurs werkzaam die SPO-gecertificeerd
zijn. Door jaarlijkse bijscholing blijft de kennis
actueel.
De adviseurs hebben ruime ervaring met het
samenstellen van functieboeken en het
opstellen
en
waarderen
van
nietnormfuncties.
Zij kunnen u adviseren over en begeleiden bij
het opstellen niet-normfuncties. Uiteraard is
het ook mogelijk om het gehele functieboek
door hen te laten samenstellen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jan Ouwenbroek
j.ouwenbroek@groenendijk.nl
Telefoon:

of

Marco Westerhout
m.westerhout@groenendijk.nl

0184-412507

