
                                                                                                     

                                                                                                       

 

De Haagse Scholen Stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 
 

Post-/retouradres Bezoekadres Telefoon 070 - 306 52 00 KvK Haaglanden 27308764 
Postbus 61454 Johanna Westerdijkplein 1 info@dehaagsescholen.nl Btw NL818.769.488.B01 
2506 AL Den Haag 2521 EN Den Haag www.dehaagsescholen.nl IBAN NL73 INGB 0650 2478 09 

 
Beste leden van het College van Bestuur, 
 
Na de bespreking tijdens de GMR-overlegvergadering van 28 juni 2022 van het voorstel d.d. 
20 juni 2022 om het functiebouwhuis van De Haagse Scholen uit te breiden met de functie 
‘Gedragswetenschapper’, is de personeelsgeleding op 4 juli jl. bijeengeweest om een 
afweging te maken.  
 
Tijdens deze meeting kwam een vraag op, die niet aan de orde gesteld is tijdens het overleg 
met u. Er zijn namelijk op meerdere scholen leerkrachten werkzaam met een specialisatie 
‘gedragsspecialist’, bijv. doordat zij een master ZEN hebben afgerond. Zij beschikken 
daarmee over een HBO+-opleiding in een juiste richting. Onduidelijk is of zij voor de functie 
‘gedragswetenschapper’ in aanmerking kunnen komen. De PGMR zou hierover graag 
duidelijkheid krijgen en vindt het belangrijk dat de communicatie hierover in de organisatie 
helder is.  
 
In dit kader adviseert de PGMR u ook om bij de concrete invulling van de functie de 
inhoudelijke expertise vanuit de scholen te betrekken. 
 
Ten aanzien van de communicatie heeft de PGMR nog een verzoek. Het is in zijn ogen nog 
onvoldoende in beeld hoe een gedragswetenschapper ingezet kan worden. Daarom 
adviseert de Personeelsgeleding u bij de invoering van deze functie binnen De Haagse 
Scholen aan schoolleiders en medewerkers te communiceren wat de (on-)mogelijkheden 
van een gedragswetenschapper zijn.  
 
Verder raden de leden u aan om kaders op te stellen in het geval een gedragsweten-
schapper wordt aangesteld die werkzaam is op meerdere scholen, bijv. op het gebied van 
aansturing, functioneren en beoordelen, en prioritering van de werkzaamheden.  
 
De PGMR ontvangt graag uw spoedige reactie op genoemde punten.  
 

Aan de leden 
College van Bestuur 
De Haagse Scholen 

     

      

BETREFT DATUM CONTACTPERSOON BRIEFKENMERK 

Uitbreiding functiebouwhuis 
Gedragswetenschapper 

6 juli 2022 Marianne Gommans  



 

Gezien de naderende zomervakantie hebben de leden besloten te vertrouwen op uw 
antwoord en vooruitlopend daarop alvast in te stemmen met het voorstel om de functie 
‘Gedragswetenschapper’ toe te voegen aan het functieboek. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de GMR 
 
 
 
 
Esther Verheijen 
(voorzitter) 


