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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

> Retouradres Postbus 20011 2511 DP Den Haag 

Raad voor de rechtspraak 

T.a.v. Mr. H. Rappa-Velt

Postbus 90613

2509 LP Den Haag

Datum 

Betreft 

16 JAN 2018 
Besluit aanpassing opleidingsniveaus functiegroep 

Commissiesecretaris in FGR 

Geachte mevrouw Rappa, 

De Raad voor de rechtspraak heeft in het memo van 25 september 2017 gewezen 

op een fout in het werk- en denkniveau van de functiegroep Commissiesecretaris. 
Daar staat nu bij schaal 8: MBO werk- en denkniveau. Dit is niet in lijn met de 
bijbehorende functietypering schaal 8 waarin bij kenmerk 11. Kennis, een 3 wordt 

gescoord. Score 3 staat voor: MBO+/HBO werk- en denkniveau. 

Bij de invoering van de functie van Junior Juridisch Medewerker, schaal 8, kan dit 

binnen de Rechtspraak tot problemen leiden. Functiehouders in schaal 8 die 

ingedeeld worden in de functietypering van Commissiesecretaris, schaal 8, HBO 

werk- en denkniveau, kunnen uit de informatie in het Kwaliteitenprofiel de 

conclusie trekken dat ze op een MBO werk- en denkniveau functie zijn geplaatst. 

De kans bestaat dat deze functiehouders in bezwaar gaan om een schaal 9 te 
eisen omdat dit immers wel een functie is op HBO werk- en denkniveau. 

In voornoemd memo is voorgesteld bij genoemde functiegroep in het 

kwaliteitenprofiel, schaal 8, bij werk- en denkniveau de vermelding: 'MBO-werk 
en denkniveau' aan te passen in: 'MBO+/HBO werk- en denkniveau'. Deze 

aanpassing is in lijn met het scoreprofiel van de functietypering van 

Commissiesecretaris, schaal 8, die op kenmerk 11. Kennis een 3 scoort. In 

Fuwasys gaat het bij score 3 van dit kenmerk om een MBO+/HBO werk- en 

denkniveau. 

Deze casus is besproken in het Gebruikersoverleg FGR. De leden hebben positief 

geadviseerd over de wijziging. 

Besluit 

Ik heb besloten de voorgestelde wijziging van de Raad voor de rechtspraak over 

te nemen. De wijziging zal per direct ingaan. 

In overleg met de voorzitter van de Standaardisatiecommissie FGR is besloten om 
deze wijziging, die inhoudelijk alleen een correctie betreft, niet aan de 
Standaardisatiecommissie FGR voor te leggen. 
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Ik zal de beheerder van het Functiegebouw Rijk de opdracht geven 
bovenvermelde aanpassing door te voeren. Op de FGR-website zal in de rubriek 
'Nieuws' dit besluit worden medegedeeld. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

Namens deze, 

Simone Roos 

Directeur-generaal Overheidsorganisatie 
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